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Ефективність програм та фондування 
ЮНІСЕФ 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 

Україна              

Звіт щодо 

гуманітарної ситуації 

в країні №11 

Найголовніше 
• З 24 травня щонайменше 227 дітей загинуло, 322 зазнали поранень згідно з 

даними УВКПЛ.  

• Найпечальніша ситуація на Сході та Півдні України. Так, на Сході кожна шоста 
школа, що підтримується ЮНІСЕФ, була пошкоджена або повністю зруйнована 
з початку війни.  

• З 24 лютого ЮНІСЕФ доставив предмети першої необхідності для 
забезпечення доступу до первинної медико-санітарної допомоги для більш ніж 
1,5 мільйона дітей та жінок. Крім того, ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної 
води для майже 1,3 мільйона людей у постраждалих районах, щонайменше 

112 086 осіб отримали предмети WASH.  

• З початку повномасштабної війни ЮНІСЕФ та партнери надали психосоціальну 
допомогу 158 920 дітям та опікунам через офлайн- та онлайн-консультації 
(групові та індивідуальні) у межах суспільної психосоціальної 
підтримки. З 24 лютого 268 417 дітей пройшли навчання з використанням 
матеріалів, наданих ЮНІСЕФ, а 158 824 дитини отримали формальну або 
неформальну освіту. 

• Станом на 20 квітня ЮНІСЕФ надав допомогу більш ніж 9 тис. осіб, 
евакуйованих з Маріуполя та прифронтових районів, у тому числі 115 осіб (40 

дітей), евакуйованих 3 травня з меткомбінату «Азовсталь». Евакуйованим було 
надано понад 30 тис. літрів води, 5 тонн предметів медичного призначення, 
1200 гігієнічних наборів, наборів для відпочинку, екстреного харчування для 
дітей. Також ці люди отримали консультування або пройшли заходи  із 
психосоціальної підтримки.  

 
*За оцінками УГКС People in Need за квітень;  
**Переглянута заявка на фінансування у порівнянні 
з переглянутою HAC (квітень 2022 р.). Представлені 
цифри, можуть відрізнятися за той самий період через 
коливання обмінного курсу, оцінки вартості відновлення, 
а також у процесі виділення гнучкого фінансування; 
*** Ситуація щодо фондування цього тижня буде 
показана у наступному звіті. 
 

Лікарка грається з дитиною на дитячій точці «Спільно» в Тернополі. 
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Про ситуацію в цифрах 
 

3 млн* 
Дітей потребують допомоги 

 

15,7 млн 
Людей потребують допомоги  
(Оновлене Екстрене звернення щодо 
ситуації в Україні, квітень) 

 

7,7 млн 
Внутрішньо переміщених осіб 

(Звіт МОМ щодо внутрішньо переміщених 

осіб в Україні — загальне опитування 

населення, 3 раунд — 17 квітня 2022 р.) 

 

1,7 млн 
Дітей, на яких ЮНІСЕФ планує 
спрямувати активності з березня 
по серпень 2022 р. 
(НАС, квітень 2022) 

Отримано 
342,6 млн

Перенесення 
залишку 
1,2 млн

Дефіцит 
280 млн
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Доступ до мед. послуг 

Статус фінансування 

Статус фінансування 
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Кейс менеджмент 

Статус фінансування 

Статус фінансування 

Статус фінансування 

Доступ до освіти 

Санітарія, вода, засоби 
для гігієни (WASH) 

Грошові перекази 

Період звіту: 27 квітня – 3 травня 2022 

Звернення ЮНІСЕФ 2022 

$624 млн** 

Фондування станом на 29.04***  

(в $ млн)  

 



 

 

 
Фондування та партнерства 
 

ЮНІСЕФ отримав $342,6 млн задля реагування в Україні з суми у $624,2 млн, вказаної у переглянутому заклику 
щодо гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) в Україні у зв'язку з потоком біженців у 2022 році (на 
період березень — серпень 2022). Ці кошти дозволять надати екстрену допомогу 1,7 млн дітей та їхніх сімей, 
що постраждали від війни, на території України.1 Щедрі внески надійшли від багатьох донорів, включаючи 
уряди Австрії, Чехії, Данії, Ісландії, Італії, Ірландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, 
Швеції, Швейцарії, США, а також організацій, як-от Бюро USAID з гуманітарної допомоги, Європейська комісія 
та Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації ООН (CERF).  

Поточні кампанії зі збору коштів, що проводяться національними комітетами та офісами ЮНІСЕФ на рівні країн, 
забезпечили своєчасну та гнучку підтримку (гнучке фінансування — 65%) з боку приватного сектору, у тому 
числі від корпоративних партнерів, фондів, партнерів з-поміж благодійних організацій та індивідуальних 
донорів, при цьому фактичні кошти вже переказано на загальну суму $298,6 млн. Приватний сектор забезпечив 
безпрецедентну підтримку: 500 підприємств, 150 партнерів-філантропів, 79 фондів та велике число 
індивідуальних донорів із більш ніж 24 країн пожертвували кошти. Серед донорів та партнерів з приватного 
сектора, які зробили значний внесок, такі відомі компанії, як-от Epic Games, Akelius Foundation, Aeon, Apple, 
Google, LEGO Foundation, ING, HSBC, Google, Binance Blockchain Charity Foundation, Capgemini та Ikea. 

ЮНІСЕФ продовжує співпрацю з урядом України, агентствами ООН, громадянами, НДО (NGO) та іншими 
гуманітарними партнерами через створені міжвідомчі механізми. Консультації також проводяться з радниками 
президента, ключовими міністерствами (Міністерство іноземних справ, Міністерство соціальної політики, 
Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді та спорту та Міністерство охорони здоров'я) та мерами кількох 
міст (у тому числі 35-ти міст, дружніх до дітей та молоді) та Управлінням омбудсменів. Численні роки праці в 
Україні дозволили ЮНІСЕФ встановити партнерські відносини у ключових громадах, а тепер це партнерство 
розширюватиметься в усіх регіонах. Загалом до заходів реагування ЮНІСЕФ залучено понад 80 партнерів, які 
попри складні умови, змогли забезпечити гуманітарну допомогу в деяких найбільш постраждалих від війни 
місцях, а також у населених пунктах зі значно обмеженим доступом.  

 

Огляд ситуації та гуманітарні потреби 
 

Життя сімей та дітей в Україні й надалі піддається безпрецедентному впливу війни. З 24 лютого щонайменше 
227 дітей було вбито, 322 отримали поранення2. У деяких частинах на Сході та Півдні України, де активні бойові 
дії та численні напади продовжують позначатися на цивільній інфраструктурі та населенні, ситуація 
знаходиться на грані катастрофи. Також повідомлялося про поодинокі ракетні удари на Заході України. 
Особливу тривогу викликає ситуація у Маріуполі, де спільними зусиллями Організації Об'єднаних Націй та 
Міжнародного комітету Червоного Хреста вдалося успішно евакуювати громадянське населення. Проте безліч 
інших місцевих жителів по суті перебувають у відрізаному місті, у вкрай небезпечних умовах. Школи та дитячі 
садки, задача яких забезпечувати безпечний простір для дітей, теж зазнали руйнувань: на Сході України як 
мінімум кожний шостий освітній заклад, що підтримуються ЮНІСЕФ, був пошкоджений або зруйнований з 
початку війни.3 
Як показав останній гендерний експрес-аналіз, криза в Україні непропорційно впливає на жінок. Саме жінки 
становлять більшість внутрішньо переміщених осіб і зустрічаються зі значно підвищеними ризиками щодо 
безпеки та захисту. Повідомляється, що на фоні війни випадки гендерного насильства, особливо домашнього 
або сексуального насильства, збільшуються, але послуги із захисту постраждалим не надаються у повному 
обсязі. У ході дослідження  вдалося визначити пріоритетні потреби опитуваних жінок: захист, фізичне здоров'я, 
турбота про психічне здоров'я та безпечний притулок.4 

 

Гуманітарна координація та стратегія 
 

ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агентствами ООН, урядом та партнерами у рамках міжвідомчої структури. 
Організація очолює/спільно керує кластерами санітарії, води гігієни (WASH), захисту дітей, харчування та 
освіти, а також підгрупою охорони здоров'я матері та дитини в рамках кластера охорони здоров'я, очолюваного 
ВООЗ. 

Підкластер із захисту дітей провів тематичні дискусії щодо реагування на переміщення людей всередині країни, 
а також відповідні проблеми та прогалини. Як показують звіти, такі міста, як-от Суми, Кропивницький та 
Миколаїв потребують додаткової підтримки. 

Кластер WASH розпочав співпрацю з Асоціацією об'єднаних територіальних громад для підтримки 
муніципалітетів у зборі та аналізі наявності предметів WASH з усієї України. Крім того, завершена гендерна 
оцінка, що мала на меті визначення потреб у зміцненні потенціалу. Аналіз даних 3W (хто зробив, що і де) за 
минулий тиждень демонструє скорочення присутності партнерів у двох пріоритетних галузях Кластера WASH 
(Чернігівська та Сумська області). Наразі кластер проводить відповідну оцінку за підтримки ЮНІСЕФ у 
Чернівцях, Ірпені та Києві. 

 
1 Переглянуте міжвідомче звернення охоплює березень-серпень 2022 року; HAC ЮНІСЕФ для України було переглянуто відповідним чином, щоб 
продемонструвати частку ЮНІСЕФ у переглянутих цілях та вимогах міжвідомчого термінового звернення; 
2 УВКПЛ, «Україна: оновлена інформація щодо жертв серед цивільного населення», 4 травня 2022 р.; 
3 Пресреліз ЮНІСЕФ «Навчальний рік в Україні завершується на тлі трагічних подій: загибелі дітей, порожніх класів та руйнування  навчальних закладів; 
4 CARE, UNWomen, «Швидкий гендерний аналіз України», 4 травня 2022 р. 

https://www.unicef.org/appeals/ukraine


 

 

Кластер освіти підтримав Інститут статистики освіти Міністерства освіти і науки у розробці та запуску оцінки 
потреб, опитування на рівні громади з використанням KoBo.5 Опитування було запущено з дедлайном 13 
травня. Паралельно Кластер допомагає підготувати оцінку потреб у вищій освіті. Кластер також об'єднує 
внески членів для задоволення цільових запитів Міністерства, що стосуються цифрової освіти для дітей від 
дитячого садка до 11 класу, а також психологічної допомоги та підтримки вчителів, учнів та їхніх 
батьків/опікунів. 

Три зони гуманітарного реагування: ЮНІСЕФ використовує стратегію трьох зон для найбільш ефективного 
надання гуманітарної допомоги в Україні. На Сході (Зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває 
інтенсивний та затяжний конфлікт та існують обмеження доступу, ЮНІСЕФ використовує групи швидкого 
реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає муніципалітети, регіональні та місцеві органи 
влади та громадян. Для цієї зони організація також завчасно зробила запас товарів для підтримки дітей, жінок 
та осіб з уразливих категорій, зокрема переселенців. У центральній та західній частинах України (зони 2 та 3), 
де існують ризики небезпеки, але практично немає проблем з доступом, ЮНІСЕФ використовує наявні 
національні системи та структури та залучає місцеві органи влади (регіональні, муніципальні) та громадян для 
реалізації своїх гуманітарних ініціатив. Після ескалації війни ЮНІСЕФ в Україні також розширив можливості 
реагування завдяки персоналу у Львові, Києві, Дніпрі, Донецьку, Луганську, Вінниці та інших регіонах України. 

Механізм швидкого реагування: найголовніше  

• На додаток до затвердження заявок на участь у програмі грошової допомоги, ЮНІСЕФ також надав 
непродовольчі товари, предмети WASH, засоби захисту, а також консультації та послуги із захисту 
дітей у Запоріжжі, охопивши 30 тис. внутрішньо переміщених осіб у 80 притулках та центрах для ВПО, 
а також у Дніпрі, охопивши понад 150 тис. внутрішньо переміщених осіб у 110 пунктах тимчасового 
проживання, включаючи постійну присутність на залізничній станції Дніпро. П'ять мобільних бригад 
надали медико-санітарні послуги, а міжміська  група швидкого реагування продовжує забезпечувати 
переселенців притулком та засобами WASH на дніпровському залізничному вокзалі, а також 
допомагати сім'ям у приватних та державних притулках. 

• Завдяки механізму швидкого реагування доставлено гуманітарку до Софіївки, Кривого Рогу, 
Краматорська, Харкова та Запоріжжя, що дозволило партнерам забезпечити життєво необхідними 
товарами понад 130 тис. осіб. 

• Станом на 20 квітня ЮНІСЕФ надав допомогу більш ніж 9 тис. осіб, евакуйованих з Маріуполя та 
прифронтових районів, у тому числі 115 осіб (40 дітей), евакуйованих 3 травня з меткомбінату 
«Азовсталь». Евакуйованим було надано понад 30 тис. літрів води, 5 тонн предметів медичного 
призначення, 1200 гігієнічних наборів, наборів для відпочинку, екстреного харчування для дітей. Також 
ці люди отримали консультування або пройшли заходи  із психосоціальної підтримки. Реагування на 
ситуацію продовжується.  

• Команда ЮНІСЕФ у Запоріжжі розробила вміст сумки для дітей, що переміщуються. Вона була роздана 
600 дітям, які рятуються з прифронтових районів. 

 

Огляд програм допомоги ЮНІСЕФ 

Здоровʼя та харчування: З 24 лютого ЮНІСЕФ розподілив життєво важливі товари медичного 

призначення, розраховані на 1,5 млн дітей та жінок.  

За звітний період ЮНІСЕФ передав 8 машин швидкої допомоги дитячим лікарням та перинатальним центрам 
Чернігова, Сум, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Чернівців та Харкова. 

З метою зміцнення потенціалу реагування на непередбачувані обставини на місцевому рівні на склади у 
Дніпропетровській та Вінницькій областях було доставлене обладнання для пасивного охолодження для 
холодового ланцюга для вакцини. Це обладнання буде надалі розподілене по установах відповідно до 
затвердженого Міністерством охорони здоров'я плану. Крім того, у всіх регіонах, окрім Донецької, Луганської 
та Херсонської областей, було розподілено 300 кисневих концентраторів. У дитячі лікарні та пологові будинки 
Чернігівської області поставлено 5 генераторів, ще 7 будуть доставлені наступного тижня. 

Для медичних працівників ЮНІСЕФ провів чотири освітні онлайн-заходи, присвячені таким питанням, як 
управління системами та закладами охорони здоров'я, оцінка потреб, підтримка медичного персоналу під час 
війни та досвід лікарів у військовій медицині. На  Facebook  ці онлайн-заходи отримали охоплення понад 296 
тис. людей, а у YouTube зібрали понад 2300 переглядів. 

Під час Всесвітнього тижня імунізації ЮНІСЕФ та місцеві сімейні лікарі та медсестри проводили планові 
консультації щодо імунізації у точках «Спільно». Близько 200 батьків та опікунів отримали консультації в 
Ужгороді, Львові, Тернополі та Івано-Франківську; 80 записали своїх дітей на планову імунізацію до місцевих 
медичних закладів. Крім того, на точки «Спільно» у Тернополі були доставлені вакцини від COVID-19. 

ЮНІСЕФ також готує контент для відеокурсів зі здорового харчування для батьків та кухарів та з грудного 
вигодовування для вагітних жінок та молодих матерів. Також наразі адаптуються ключові повідомлення для 

 
5 KoBO — це комплексна платформа для збору гуманітарних даних. 



 

 

українських медичних працівників та батьків щодо годування дітей грудного та раннього віку у надзвичайних 
ситуаціях. 

Захист дітей: З 24 лютого завдяки зусиллям ЮНІСЕФ та партнерів 158 920 дітей та їх опікунів отримали 

допомогу від служб психічного здоров'я та психосоціальної підтримки через очні, групові та індивідуальні 
консультації, як частину суспільної психіатричної та психосоціальної підтримки.6 36 448 дітей отримали 
спеціалізовані послуги у рамках ведення справ та направлення до служб підтримки,  а 10 111 жінок та дітей 
були охоплені послугами, що надаються за підтримки ЮНІСЕФ, щодо запобігання гендерному насильству, 
зниження його ризиків та реагування на цю проблему. 

ЮНІСЕФ продовжує надавати соціально орієнтовану підтримку на Заході, у Центрі та на Сході України завдяки 
діяльності 56 багатопрофільних груп швидкого реагування (мобільних груп), що діють у 11 регіонах. З цих 
команд 12 здебільшого займаються випадками насильства та гендерних питань на Сході. За звітний період у 
партнерстві з НДО (NGO) мобільні групи охопили 7 134 осіб, що звернулися, послугами із запобігання 
гендерному насильству та реагування на нього, психосоціальною підтримкою, базовим веденням справ та 
юридичною підтримкою. Загалом 9200 сімей з дітьми отримали різного роду психосоціальну підтримку.  

Національна безкоштовна лінія допомоги дітям, що функціонує за підтримки ЮНІСЕФ, надала консультації 
1970 дітям та підліткам (84% дівчаток). Крім того, організація провела супервізію та провела інструктаж для 
1981 соціального працівника спеціальною через лінію допомоги Міністерства соціального захисту. Загалом 
послугами ведення справ охоплено 3328 сімей з дітьми, у тому числі з дітьми з інвалідністю. 

Разом з партнерською НДО (NGO) ЮНІСЕФ роздали предмети першої необхідності та непродовольчі товари 
1893 дітям та їхнім сім'ям, у тому числі 740 дітям з обмеженими можливостями. Крім того, постачальники 
послуг, серед яких 230 соціальних працівників та 76 психологів, пройшли навчання з надання першої 
психологічної допомоги, охопивши щонайменше 10 280 дітей та опікунів послугами психічного здоровʼя та 
психосоціальної підтримки. Також був запущений онлайн-курс з основ першої психологічної допомоги для дітей 
та батьків/опікунів. 

ЮНІСЕФ та партнери продовжують моніторинг та оцінку добробуту дітей в установах альтернативного догляду 
в Україні. За звітний період було проведено моніторинг та оцінка понад 800 альтернативних сімей (патронатні 
сім'ї та групові будинки сімейного типу), при цьому всім сім'ям було надано медичну допомогу. Крім того, 18380 
українських сімей подали заявки на тимчасове влаштування дітей без супроводу та дітей, розлучених зі своїми 
сімʼями через чат-ботTelegram. Усі заявники отримали базові знання знання щодо тимчасового влаштування 
через матеріали, розроблені в рамках проекту ЮНІСЕФ.  

Освіта: Як повідомили у Міносвіти, дистанційне та змішане навчання триває у 6 з 25 регіонів. В інших 19 

регіонах школи або працюють у дистанційному режимі, або повністю скасували заняття. Станом на 28 квітня 
понад 12 600 шкіл працюють дистанційно, у них навчається близько 3,7 мільйона учнів. Понад 88 тис. дітей із 
числа внутрішньо переміщених осіб зареєструвалися у школах у приймаючих громадах. Понад 3400 дитячих 
садків у 16 регіонах працюють у дистанційному, змішаному та очному режимах, в інших регіонах дитячі садки 
залишаються закритими. 1800 внутрішньо переміщених дітей дошкільного віку поступили до дитячих садків у 
приймаючих громадах. З 24 лютого 268 417 дітей скористалися навчальними заходами за допомогою 
матеріалів, наданих ЮНІСЕФ, а 158 824 дитини були залучені до формальної або неформальної освіти. 

Протягом звітного періоду ЮНІСЕФ підтримав 106 волонтерів (44 чоловіки, 62 жінки) у межах національної 
платформи «Співдія». Так організація забезпечила волонтерів безпечним простором та транспортом, 
харчуванням, предметами гігієни та матеріалами. З 8 березня молоді волонтери надають гуманітарну допомогу 
верствам населення із вразливих категорій у Києві та області. За цей час вони встигли охопити підтримкою 
понад 6500 осіб з інвалідністю, сім'ї з дітьми, людей похилого віку, молодь, що має проблеми із законом, та інші 
групи. Крім того, у співпраці з місцевою волонтерською організацією, 110 тис. молодих волонтерів підтримують 
людей з уразливих категорій по всій Україні гуманітарною допомогою, готовністю та ініціативами Building Back 
Better (стратегія, спрямована на зменшення ризиків для людей та спільнот на тлі бід та потрясінь). Також 
волонтери надали можливості для навчання 230 дітям (зокрема 140 підліткам) та послуги психосоціальної 
підтримки для 32 дітей. Вони також доставили аптечки до бомбосховищ та пунктів збору. 

Через мережу «Спільно. Точка зустрічі»7, орієнтовану на підлітків, ЮНІСЕФ та партнери навчили 89 педагогів 
та волонтерів проведенню соціально-емоційних навчальних заходів для 3 314 дітей. Місця «Спільно. Точка 
зустрічі» функціонують у Харківському метро та бомбосховищах, кількох містах Полтавській області (Полтава, 
Кременчук, Світловодськ), Кропивницькому та Харкові. Набори для раннього розвитку дітей (та гігієнічні набори 
були роздані у місцях зустрічі для 1918 дітей. Крім того, 1099 дітей (491 хлопчик та 608 дівчаток) взяли участь 
у заходах з раннього навчання, які за підтримки ЮНІСЕФ проводяться у точках «Спільно» у Львівській, 
Тернопільській та Івано-Франківській областях. Вчителі точок «Спільно» володіють знаннями у психосоціальній 
підтримці, вміють навчати у форматі гри та можуть пояснити правила мінної небезпеки. ЮНІСЕФ надав 31 
набір раннього розвитку, 32 набори для відпочинку та 18 наборів «школа в коробці», якими скористалися понад 
4500 дітей на Івано-Франківщині. 

 
6 Відповідно до Посібника IASC з психологічного здоровʼя та психосоціальної підтримки на рівні спільнот у надзвичайних ситуаціях (2019 р.), онлайн та соціальні 
канали, а також розповсюдження матеріалів вважаються підтримкою цієї теми. Більшість таких послуг надається особисто (140 тис.); 
7«Спільно. Точка зустрічі» — це безпечні місця, орієнтовані на підлітків та волонтерів. У цих місцях волонтери навчаються проводити навчальні заходи та надавати 

психосоціальну підтримку дітям. 



 

 

Санітарія, вода, гігієна (WASH): З 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 1,3 млн 

людей у постраждалих районах. Зокрема організація займалася доставленням води у вантажівках, роздавала 
воду у пляшках, а також відповідала за підтримку наявності води у колективних центрах. Крім того, 
щонайменше 112 086 осіб отримали предмети WASH. 

За звітний період ЮНІСЕФ доставив 12 528 пляшок води (по 1,5 л та 0,5 л) Запорізькій міськраді для підтримки 
людей, евакуйованих з Маріуполя, а також 1 020 пляшок води (по 5 літрів) Миколаївській міськраді, оскільки у 
місті спостерігалися перебої у водопостачанні. Крім того, у Харкові почалося постачання води 
автотранспортом: до медичних закладів, притулків та житлових районів було доставлено 7,3 тис. літрів води, 
якою скористалися близько 2,5 тис. осіб. До Авдіївки (Донецька область) доставлено 3 тис. літрів питної води 
для 650 осіб. 

ЮНІСЕФ надав набори WASH та засоби гігієни 171 особі у колективних центрах для ВПО у Тернопільській та 
Черкаській областях. У Рівному триває роздача закуплених на місці засобів гігієни, що мають на меті 
підтримати 300 внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя, а на Вінниччині будуть розподілені предмети першої 
необхідності, у тому числі набори WASH та набори особистої гігієни, дитячі гігієнічні набори та набори для 
людей з обмеженими можливостями, якими скористаються 540 сімей. 

Щоб дістатися до найбільш постраждалих районів, ЮНІСЕФ та місцевий партнер надали каністри з водою та 
предмети гігієни до притулків для ВПО, медичних та соціальних установ у Докучаєвську, Донецьку, Маріуполі 
та Чистяковому, покращивши доступ до води та гігієни для 12 788 осіб. Предмети гігієни та підгузки також були 
роздані сім'ям у Донецьку, Маріуполі та населених пунктах Волноваського району, якими скористалися 1840 
осіб.  Автовози в Харкові щодня доставляли 10 тис. літрів води до двох лікарень, дитячих будинків, притулків 
та житлових районів, що постраждали від безперервних обстрілів міста. 

За звітний період підтримка у вигляді зварювальних апаратів, електростанцій, арматури та іншого обладнання 
була надана водоканалам Сум, Харкова, Чернігова та Житомира. Триває постачання хімікатів для 
водопідготовки для Харківського та Ужгородського водоканалів. 

Соціальний захист: Була переглянута реєстраційна форма програми гуманітарної грошової допомоги.  

Мета — забезпечити найвищу якість інформації та документів, які надаються домогосподарствами. Крім того, 
був удвічі збільшений кадровий потенціал механізму розгляду скарг: відтепер більш як 20 осіб можуть 
розвʼязувати питання, які поступили через гарячу лінію або інші інформаційні канали. ЮНІСЕФ продовжує 
нарощувати потенціал партнерів-виконавців на платформі віддаленої реєстрації та управління даними. 

Програми з поведінкових комунікацій: З нагоди Всесвітнього тижня імунізації (WIW) ЮНІСЕФ провів 

серію офлайн- та онлайн-заходів, спрямованих на підвищення попиту на планову імунізацію, особливо серед 
внутрішньо переміщених осіб. Консультації з питань вакцинації, зокрема вакцинації проти COVID-19 
проводилися на точках «Спільно» в Ужгороді, Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Історії переміщених осіб-
опікунів, які вакцинують своїх дітей від поліомієліту в Закарпатській області, був опублікований як у 
представництві в Україні, так і на глобальних каналах ЮНІСЕФ. Крім того, повідомлення про попит на імунізацію 
почули щонайменше 500 тис. осіб в Україні. Пост про імунізацію дорослих отримав охоплення 2 млн осіб, 
опублікований під час Тижня імунізації, став найрезультативнішою публікацією за звітний період. Загалом 
диджитал-контентом, матеріалами та заходами щодо імунізації було охоплено 3,5 мільйона людей. 

ЮНІСЕФ продовжив створювати та розповсюджувати випуски онлайн-дитсадка НУМО. За останні два місяці 
було випущено 34 відеоролики, які набрали понад 12 млн переглядів на Facebook та YouTube. Продовжилися 
освітні онлайн- та офлайн-заходи щодо ризиків, пов'язаних з вибухонебезпечними боєприпасами (EORE). Вони 
зокрема включали серію матеріалів з EORE для дітей, підготовлених у співпраці з Державною службою з 
надзвичайних ситуацій. 

У звітному періоді ЮНІСЕФ запустив диджитал-кампанію #важливоякніколи, що має на меті залучити 
інфлюенсерів та окремих експертів до створення та розповсюдження спеціалізованого диджитал-контенту про 
здоров'я, грудне вигодовування та психосоціальну підтримку. Цей контент отримав охоплення більш як 500 
тис. осіб через Instagram, який став основною платформою. Контент для такої кампанії було створено на основі 
інформаційних потреб батьків та опікунів. Такі потреби зі свого боку визначаються за допомогою онлайн- та 
офлайн-механізмів соціального прослуховування. 

Підготовлений ЮНІСЕФ контент про грудне вигодовування включав серію історій від матерів, які годують 
грудьми, та два пояснювальні пости про грудне вигодовування у надзвичайних ситуаціях. Завдяки тому, що ці 
матеріали були опубліковані у групах Facebook із загальною кількістю підписників у 900 тис. осіб, 
розповсюдження через канали ЮНІСЕФ було більш ефективним. Крім того, ЮНІСЕФ також випустив дві 
брошури щодо замінників грудного молока для спільного використання партнерами кластеру з питань 
харчування.  

У напрямку «Підзвітність перед постраждалим населенням» 15 675 осіб отримали інформацію через гарячу 
лінію про програму грошової допомоги (13% зацікавлених дзвонили з Київської області, 9% — з 
Дніпропетровської та 7,5% — з Донецької).  

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=689353748976259&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/171923206205552/posts/5228992740498548/?d=n
https://www.facebook.com/171923206205552/posts/5237064643024691/?d=n
https://www.facebook.com/171923206205552/posts/5226247864106369/?d=n
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kSxwekOkFDLTvBRCFy9xHcag8iaJPNZ6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kSxwekOkFDLTvBRCFy9xHcag8iaJPNZ6


 

 

Постачання та логістика  

Станом на 3 травня ЮНІСЕФ Україна отримав екстрених постачань на суму близько $14 млн8, які прибули з 
Європи (відділи постачань у Копенгагені, Польщі, Туреччині) — це близько 1 818 тонн. Товари на суму близько 
$11 млн були відправлені зі складів ЮНІСЕФ у Львові, Києві, Дніпрі на місця. Так, товарів на близько $9 млн 
було відправлено партнерам-виконавцям, а товари на $2,5 млн  — зберігаються на складах ЮНІСЕФ як 
заздалегідь створені запаси. Понад 150 вантажівок було завантажено товарами ЮНІСЕФ загальною вагою 
1 458 тонн та відправлено до різних місць країн.  

Медіа 

Як і раніше, ЮНІСЕФ висвітлює становище дітей та їхніх сімей в Україні та просуває меседж про їхню безпеку 
через зовнішні та внутрішні ЗМІ. Нижче добірка комунікаційних матеріалів, підготовлених за звітний період: 

Історія людини 

Як матері в умовах війни борються за здорове майбутнє своїх дітей 

Children count the cost of attacks on schools in Ukraine 

Ukraine war: Trapped families in besieged Mariupol appeal for help (YouTube) 

Пресрелізи 

Навчальний рік в Україні завершується на тлі трагічних подій: загибелі дітей, порожніх класів та руйнування навчальних 
закладів 

ЮНІСЕФ запускає мобільний додаток Bebbo, щоб допомогти батькам піклуватися про дітей під час війни 

 

 
Дата наступного звіту: 13 травня 2022 
 
Контактна інформація Manuel Fontaine  

Director of Emergency 
Programmes, UNICEF 
Headquarters 
Email: mfontaine@unicef.org 
 

 

Afshan Khan  
Regional Director 
UNICEF Regional Office for 
Europe and Central Asia 

Email: akhan@unicef.org 
 

 

Murat Sahin 
Representative 
UNICEF Ukraine Country Office 
Representative 
Email: msahin@unicef.org 

 
  

 
8 У систему управління транзакціями ЮНІСЕФ були внесені виправлення, в результаті яких були видалені записи про постачання, що повторюються, про які 

повідомлялося помилково на попередньому тижні. Виправлення внесені за розміщеними накладними у системі управління транзакціями. 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/amid-war-ukrainian-mothers-fight-healthy-future-children
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/children-count-cost-of-attacks-in-ukraine
https://youtu.be/VVifUzVTaA0
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/school-year-nears-tragic-end-ukraine-amid-child-deaths-empty-classrooms-and
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/school-year-nears-tragic-end-ukraine-amid-child-deaths-empty-classrooms-and
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-launches-bebbo-mobile-app-help-parents-care-children-during-war
mailto:mfontaine@unicef.org
mailto:akhan@unicef.org
mailto:msahin@unicef.org


 

 

Додаток 1: Результати програми (1 березня – 1 травня 2022) 
 

Сектор | Показник Розд. 
Загальні 
потреби 

ЮНІСЕФ та IP 

Ціль у 2022 
Загальні 

результати 
Залишок 

▲▼ 

Здоровʼя  12 млн  

# дітей та жінок отримують першу медичну допомогу в закладах, 
що підтримуються ЮНІСЕФ 

Всього 

 

3 000 000 1 565 670* 386 600▲ 

# дітей віком від 6 до 59 місяців вакциновані проти кору Всього 

 

1 500 000 0 - 

Харчування9  0,6 млн  

# вагітних і жінок, що годують, отримують препарати заліза з 
профілактичною метою 

Всього 

 

150 000 0 - 

# дітей від 0 до 23 місяців, отримують необхідні послуги з 
харчування 

Всього 
 

100 000 0 - 

WASH  13 млн  

# людей мають доступ до достатньої кількості безпечної води 
для питних та побутових потреб 

Всього 

 

3 570 000 1 295 282 277 848▲ 

# людей отримують критично важливі засоби WASH Всього 
 

1 500 000 112 086* 4 464▲ 

Захист дітей   2,1 млн дітей  

#  дітей та опікунів мають доступ до послуг щодо психічного 
здоров’я та психосоціальної підтримки10 

Всього 

 

1 000 000 158 920 127 453▲ 

# дітей отримали індивідуальне ведення справ Всього 
 

20 000 36 448 24 412▲ 

# жінок, хлопчиків та дівчаток отримують доступ до заходів з 
реагування на гендерне насильство та жорстоке поводження з 
дітьми. 

Всього 

 

100 000 10 111** 6060▲ 

Освіта  3.6 млн  

# дітей отримують формальну або неформальну освіту, 
включаючи раннє навчання 

Всього 3,3 млн 800 000 158 824 92 767 

# дівчат та хлопчиків отримують користь від наданої освіти, 
наборів для раннього розвитку та комплектів для відпочинку або 
навчальних матеріалів 

Всього 3,3 млн 200 000 268 417* 2517▲ 

# дітей мають доступ до психосоціальної підтримки, соціального 
та емоційного навчання або навчання життєвих навичок 

Всього 3,3 млн 50 000 14 970 4 194▲ 

Соціальний захист      

# домогосподарств охоплено багатоцільовими гуманітарними 
грошовими переказами, що фінансуються ЮНІСЕФ 

Всього 

 

265 000 534** - 

Інше      

# людей охоплено повідомленнями про доступ до послуг Всього 
 

10 000 000 7 000 000 - 

# осіб, що діляться своїми проблемами та ставлять 
питання/уточнення щодо задоволення своїх потреб через 
встановлені механізми зворотного зв'язку 

Всього 

 

530 000 99 924*** 15 675 

 

*Цей результат розраховується на основі постачань від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям; 
** Цей результат не включає пом'якшення та запобігання ризику ГН в різних секторах; 
*** Унікальні номери, з яких зверталися на гарячу лінію (на один номер можна було дзвонити 1-3 рази за період). 

 
9 Показники харчування необхідно переглянути; більша частина того, що робить ЮНІСЕФ, — це технічна підтримка партнерів IYCF та обмін ключовими 
повідомленнями з батьками та опікунами; а також товари, такі як LNS, дитячі суміші, дитяче харчування тощо для підтримки профілактики недоїдання, які не є 

клінічними послугами відповідно до показника. Що стосується добавок заліза для вагітних жінок, ЮНІСЕФ надавав добавки заліза своїм партнерам у галузі охорони 
здоров'я, проте згідно з національними протоколами в Україні препарати заліза призначають тільки вагітним та жінкам, що годують, у яких діагностовано анемію. 
При чому це робиться з метою лікування, а не як профілактика.  
10 Підрахунок кількості дітей та опікунів, які отримують доступ до послуг психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, переглядається UCO відповідно до 
відповідного керівництва IASC на рівні спільноти у надзвичайних ситуаціях (2019 р.), яка  має ширший погляд на доступ до таких послуг, включаючи онлайн, 

соціальні канали, а також доступ до відповідних повідомлень 



 

 

 

Додаток 2: Статус щодо фондування станом на 25 квітня 202211 
 

Враховуючи збільшення гуманітарних потреб в Україні, переглянутий заклик ЮНІСЕФ НАС показує додаткові 
потреби в ресурсах для надання вразливим дітям та сім'ям основних послуг та предметів першої необхідності в 
Україні. Постійні та гнучкі внески означають, що ЮНІСЕФ та партнери можуть діяти швидко та стратегічно 
реагувати на найбільші потреби. 
 

Сектор Потреби 

Доступні ресурси Дефіцит фінансування 

Гуманітарні 
ресурси, отримані 

у 2022 р. 

Залишок ресурсів 
з 2021 р. 

$ % 

Здоровʼя та Харчування 83 900 000   76 476 392 8 396 7 423 600 9% 

WASH 94 500 000 76 331 697 358 670 18 167 944 19% 

Захист дітей, Мінімальні стандарти 
попередження та реагування на 
гендерне насильство у надзвичайних 
ситуаціях та захист від сексуальної 
експлуатації та насильства 

59 300 000 41 068 229  687 566 18 231 083 31% 

Освіта 31 400 000 21 253 164 121 659 10 146 714 32% 

Соціальний захист 355 149 430 127 496 230 0 227 653 200 64% 

Загалом 624 249 430 342 625 712 1 176 291 280 447 427 45%  

 
 

 

 

 

 

 
11 Цифри можуть відрізнятися за той самий період через коливання обмінного курсу, оцінки вартості відновлення, а також у процесі виділення гнучкого 

фінансування. 
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	Національна безкоштовна лінія допомоги дітям, що функціонує за підтримки ЮНІСЕФ, надала консультації 1970 дітям та підліткам (84% дівчаток). Крім того, організація провела супервізію та провела інструктаж для 1981 соціального працівника спеціальною че...
	Разом з партнерською НДО (NGO) ЮНІСЕФ роздали предмети першої необхідності та непродовольчі товари 1893 дітям та їхнім сім'ям, у тому числі 740 дітям з обмеженими можливостями. Крім того, постачальники послуг, серед яких 230 соціальних працівників та ...
	ЮНІСЕФ та партнери продовжують моніторинг та оцінку добробуту дітей в установах альтернативного догляду в Україні. За звітний період було проведено моніторинг та оцінка понад 800 альтернативних сімей (патронатні сім'ї та групові будинки сімейного типу...
	Освіта: Як повідомили у Міносвіти, дистанційне та змішане навчання триває у 6 з 25 регіонів. В інших 19 регіонах школи або працюють у дистанційному режимі, або повністю скасували заняття. Станом на 28 квітня понад 12 600 шкіл працюють дистанційно, у н...
	Протягом звітного періоду ЮНІСЕФ підтримав 106 волонтерів (44 чоловіки, 62 жінки) у межах національної платформи «Співдія». Так організація забезпечила волонтерів безпечним простором та транспортом, харчуванням, предметами гігієни та матеріалами. З 8 ...
	Через мережу «Спільно. Точка зустрічі» , орієнтовану на підлітків, ЮНІСЕФ та партнери навчили 89 педагогів та волонтерів проведенню соціально-емоційних навчальних заходів для 3 314 дітей. Місця «Спільно. Точка зустрічі» функціонують у Харківському мет...
	Санітарія, вода, гігієна (WASH): З 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 1,3 млн людей у постраждалих районах. Зокрема організація займалася доставленням води у вантажівках, роздавала воду у пляшках, а також відповідала за підтрим...
	За звітний період ЮНІСЕФ доставив 12 528 пляшок води (по 1,5 л та 0,5 л) Запорізькій міськраді для підтримки людей, евакуйованих з Маріуполя, а також 1 020 пляшок води (по 5 літрів) Миколаївській міськраді, оскільки у місті спостерігалися перебої у во...
	ЮНІСЕФ надав набори WASH та засоби гігієни 171 особі у колективних центрах для ВПО у Тернопільській та Черкаській областях. У Рівному триває роздача закуплених на місці засобів гігієни, що мають на меті підтримати 300 внутрішньо переміщених осіб з Мар...
	Щоб дістатися до найбільш постраждалих районів, ЮНІСЕФ та місцевий партнер надали каністри з водою та предмети гігієни до притулків для ВПО, медичних та соціальних установ у Докучаєвську, Донецьку, Маріуполі та Чистяковому, покращивши доступ до води т...
	За звітний період підтримка у вигляді зварювальних апаратів, електростанцій, арматури та іншого обладнання була надана водоканалам Сум, Харкова, Чернігова та Житомира. Триває постачання хімікатів для водопідготовки для Харківського та Ужгородського во...
	Соціальний захист: Була переглянута реєстраційна форма програми гуманітарної грошової допомоги.  Мета — забезпечити найвищу якість інформації та документів, які надаються домогосподарствами. Крім того, був удвічі збільшений кадровий потенціал механізм...
	Програми з поведінкових комунікацій: З нагоди Всесвітнього тижня імунізації (WIW) ЮНІСЕФ провів серію офлайн- та онлайн-заходів, спрямованих на підвищення попиту на планову імунізацію, особливо серед внутрішньо переміщених осіб. Консультації з питань ...
	ЮНІСЕФ продовжив створювати та розповсюджувати випуски онлайн-дитсадка НУМО. За останні два місяці було випущено 34 відеоролики, які набрали понад 12 млн переглядів на Facebook та YouTube. Продовжилися освітні онлайн- та офлайн-заходи щодо ризиків, по...
	У звітному періоді ЮНІСЕФ запустив диджитал-кампанію #важливоякніколи, що має на меті залучити інфлюенсерів та окремих експертів до створення та розповсюдження спеціалізованого диджитал-контенту про здоров'я, грудне вигодовування та психосоціальну під...
	Підготовлений ЮНІСЕФ контент про грудне вигодовування включав серію історій від матерів, які годують грудьми, та два пояснювальні пости про грудне вигодовування у надзвичайних ситуаціях. Завдяки тому, що ці матеріали були опубліковані у групах Faceboo...
	У напрямку «Підзвітність перед постраждалим населенням» 15 675 осіб отримали інформацію через гарячу лінію про програму грошової допомоги (13% зацікавлених дзвонили з Київської області, 9% — з Дніпропетровської та 7,5% — з Донецької).
	Постачання та логістика
	Станом на 3 травня ЮНІСЕФ Україна отримав екстрених постачань на суму близько $14 млн , які прибули з Європи (відділи постачань у Копенгагені, Польщі, Туреччині) — це близько 1 818 тонн. Товари на суму близько $11 млн були відправлені зі складів ЮНІСЕ...
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