
 

©
 U

N
IC

E
F

/2
0
2
2
/O

.R
a
tu

s
h
n
ia

k
 

 

Огляд програм і фінансування ЮНІСЕФ 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

Україна              

Гуманітарна ситуація  

Звіт №13 

Основні тези 
• Після майже трьох місяців війни бойові дії зосередились у східній та південній 

частинах України, що безпосередньо впливає на безпеку цивільного 
населення. На сьогодні за даними УВКПЛ, 250 дітей було вбито та 215 
поранено. Утім реальні цифри, ймовірно, набагато вищі. Зафіксовано 235 
нападів на медичні установи.  

• Із 24 лютого понад 1,6 мільйона людей в Україні змогли отримати доступ до 
медичних послуг завдяки медичним товарам, які надав ЮНІСЕФ чи виконавчі 
партнери. ЮНІСЕФ також забезпечив доступ до безпечної води для більш ніж 
2 млн людей, включаючи надання 141 541 особі предметів гігієни та санітарії.  

• Із 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали допомогу у сфері підтримки 
психічного здоровʼя та психосоціальну підтримку 491 125 дітям та опікунам, 
надали послуги з ведення справ та спрямували до служб захисту 46 364 дітей 
та надали допомогу 14 684 жінкам та дітям у службах реагування на гендерне 
насильство. 

• Із 24 лютого 288 853 дитини скористалися послугами освіти за допомогою 
матеріалів, наданих ЮНІСЕФ. Крім того, 187 245 дітей отримали доступ до 
формальної або неформальної освіти. 

• Протягом звітного періоду ЮНІСЕФ надав підтримку більш ніж 700 людям, 
евакуйованим з прифронтових районів. 

 
*Children in Need – оцінка ЮНІСЕФ за межами 

PIN/OCHA, 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 розподілу гнучкого 
фінансування.  
 

Звітний період: 10 – 17 травня 2022 

Діти та родини  переселнеців отримують допомогу від ЮНІСЕФ у Запоріжжі. 
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  У цифрах 

3 млн* 
дітей в Україні потребують допомоги 

 

15,7 млн 
людей в Україні потребують допомоги  

(джерело: оновлене Екстрене звернення щодо 
ситуації в Україні 2022, квітень) 

 

>8 млн 
внутрішньо переміщенних осіб (джерело: звіт 

МОМ щодо внутрішньо переміщенних осіб в 

Україні — загальне опитування населення,  раунд  

4 — 3 травня 2022 р.) 

 

1,7 млн 
дітей, на яких буде спрямована допомога 
ЮНІСЕФ з березня по серпень 2022 р.(джерело: 
НАС, квітень 2022) 

Запит фінансування ЮНІСЕФ на 
гуманітарні потреби у 2022 році 

$624 млн**Статус фінансування 

станом на 13.05 ($ млн)  

)  

 

Фондування станом на 13.05  

 

Отримано 
387,4 млн

Перенесенн
я залишку 

1,2 млн

Дефіцит 
236 млн
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***Перевиконання показника управління випадками в основному пов’язане з: (i) 
заниженою оцінкою цілі на етапі планування, яка буде скоригована в майбутньому; та 
(ii) збільшенням охоплення ведення випадками через гарячі лінії, багатопрофільних 

мобільних команд та соціальних працівників від партнерських НУО.  
****Результат розраховується на основі середньої кількості дітей, які можуть бути 
охоплені РКД та наборами для дозвілля та/або навчальними матеріалами (з 
урахуванням одноразового використання навіть тих наборів, які можна 
використовувати багаторазово, щоб уникнути подвійного підрахунку дітей). 



 

 

 
Фінансування та партнерства  

ЮНІСЕФ отримав $387,4 млн для допомоги в Україні із необхідної суми у $624,2 млн, вказаної у переглянутому 
зверненні щодо гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) в Україні у зв'язку з потоком біженців у 2022 
році (на період березень — серпень 2022). 1Щедрі внески надійшли від урядів Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, 
Німеччини, Ісландії, Італії, Ірландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Швеції, 
Швейцарії, США, а також від інших організацій, у тому числі від Бюро USAID з гуманітарної допомоги, 
Європейської комісії та Центрального фонду 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 з боку приватного сектору (гнучке фінансування становить 65%), у 
тому числі від корпоративних партнерів, фондів, благодійних організацій та індивідуальних донорів, при цьому 
фактичні кошти вже переказано на загальну суму $364 млн. Приватний сектор забезпечив безпрецедентну 
підтримку:  кошти пожертували 500 підприємств, 166 партнерів із сфери філантропії, 92 фондів та велике число 
індивідуальних донорів із більш ніж 24 країн. Серед донорів та партнерів із приватного сектора, які зробили 
значний внесок, такі відомі компанії, як 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, громадськими та неурядовими  
організаціями та іншими гуманітарними партнерами. Консультації також проводяться з радниками президента, 
ключовими міністерствами (Міністерство закордонних 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 офісами Омбудсменів. Завдяки багаторічнії присутності  в 
Україні ЮНІСЕФ встановив партнерства із ключовими громадами і тепер  розширює ці партнерства в усіх 
регіонах. Загалом 85 партнерів долучилися до роботи ЮНІСЕФ, 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   

Після майже трьох місяців війни бойові дії зосередились у східній та південній частинах України, що 
безпосередньо впливає на безпеку цивільного населення. Протягом останніх кількох тижнів лінія фронту 
залишалася відносно стабільною, але й надалі по всій країні надходять повідомлення про авіаудари. У своїх 
останніх даних, опублікованих 18 травня, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) 
повідомило про 3778 вбитих та 4186 поранених, тобто загалом з 24 лютого жертвами війни стали 7564 людини 
серед цивільного населення. Це зокрема включає 183 дітей, які померли, та 215 поранених дітей. Реальні 
цифри, ймовірно, набагато вищі.2 Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) також повідомила про 235 
нападів на медичні установи, внаслідок яких загинуло щонайменше 75 людей. 

Бойові дії значною мірою перешкоджають рятувальним роботам та евакуації цивільного населення з найбільш 
постраждалих районів, а також значно ускладнюють доставку життєво важливої гуманітарної допомоги в 
прифронтові райони та навколо них. Гуманітарний доступ до деяких районів на Сході та Півдні України 
залишається вкрай ускладненим та обмеженим. Згідно з телефонним опитуванням, проведеним REACH3, 
респонденти у постраждалих від конфлікту населених пунктах  кажуть, що їх найбільше турбують перебої з 
транспортом та постачанням палива, проблеми з безпекою та обмежений доступ до продуктів харчування, 
медичних та фінансових послуг. Серед критичних проблем також доступ до питної води та перебої з 
водопостачанням у Маріуполі, Рубіжному та Авдіївці, які в цьому огляді відзначені як найбільш постраждалі 
локації.  
 

Гуманітарне лідерство, координація та стратегія  
ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, Урядом і гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчої 
взаємодії. ЮНІСЕФ очолює/співкерує кластерами водопостачання, санітарії та гігієни (WASH), підкластером 
захисту дітей, харчування та освіти, а також підгрупою з охорони здоров’я матері і дитини в рамках кластера 
охорони здоров’я, очолюваного ВООЗ.  

•  Підкластер із захисту дітей. Згідно зі звітами 5W та аналізом наявних сервісів, підкластер із захисту 
дітей має найбільшу кількість активних партнерів у трьох областях: Львівській (11 партнерів), Донецькій 
(9 партнерів) та Київській (8 партнерів). Зважаючи на такий географічний розподіл партнерів, підкластер 
погодився встановити субнаціональну координацію під спільним керівництвом місцевих суб'єктів у двох 
областях — Львівській та Дніпропетровській (для охоплення Донецької та Луганської областей). 

 
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 Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) – оновлена інформація про жертви серед цивільного населення в Україні, 18 

травня 2022 р. 
3 REACH - Україна: моніторинг гуманітарної ситуації, 15 травня 2022 р. 

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


 

• Кластер WASH. Для подальшого розвитку потенціалу органів влади 46 співробітників водоканалів 
пройшли навчання по роботі з KoBo. Це інструмент спрямований на підтримку онлайн-збору даних про 
галузеві потреби. Кластер переклав матеріали щодо стандартів якості води англійською, щоб 
міжнародні гуманітарні організації могли його використовувати. 

• Кластер освіти. Міністерство освіти та науки поділилося списком пріоритетних проєктів для підтримки 
учасників кластера. Кластер розпочав аналіз вхідних даних опитування на рівні громади з Інститутом 
освітньої аналітики, який допоможе визначити потреби сектору освіти і таким чином забезпечити 
продовження викладання та навчання. Так, зусиллями кластера було організовано попереднє 
обговорення із зацікавленими сторонами щодо екстреної підтримки вчителів, включаючи потенційне 
використання мотивації. 

• Кластер харчування. За сприяння глобального кластера «Спільна заява про захист харчування матері 
та дитини в умовах українського конфлікту та кризи з біженцями» та «Простори матері та дитини» (MBS) 
— Оперативне керівництво Україна» були оновлені та будуть перекладені. Також ЮНІСЕФ працює над 
довідковими документами щодо розповсюдження замінників грудного молока партнерам кластера. 

Стратегія трьох зон гуманітарного реагування ЮНІСЕФ використовує зональний диференційований 
підхід до свого гуманітарного реагування в Україні. На Сході (Зона 1), де працюють гуманітарні коридори, 
триває інтенсивний і затяжний конфлікт та існує обмеження доступу, ЮНІСЕФ використовує групи швидкого 
реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає муніципалітети, регіональні та місцеві 
адміністрації та партнерів з громадянського суспільства. Для цієї зони організація також завчасно створила  
запас засобів для підтримки дітей, жінок та осіб з уразливих категорій, зокрема переселенців. У центральній 
і західній частинах України (Зони 2 і 3), де існують ризики небезпеки, але практично немає проблем з 
доступом, ЮНІСЕФ використовує наявні національні системи та структури і залучає місцеві органи влади 
(регіональні, муніципальні) та партнерів з громадянського суспільства для реалізації своїх гуманітарних 
ініціатив. Після загострення війни ЮНІСЕФ в Україні також розширив можливості реагування за допомогою 
персоналу у Львові, Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Донецьку, Луганську, Вінниці та інших областях України. 
ЮНІСЕФ направив до Житомира спеціальну місію, спрямовану на поглиблення мікропланування з 
обласною та міською владою у кількох галузевих областях. Аналогічні заходи проводяться в 
Кропивницькому та Львові та надалі будуть повторені в інших муніципалітетах для підвищення 
ефективності.  

Ключові активності ЮНІСЕФ у Зоні 1 (Східна Україна), в тому числі через Механізм швидкого 
реагування (RRM)  

•  Протягом звітного періоду на Сході України спостерігається посилення бойових дій: ЮНІСЕФ отримав 
повідомлення про обстріл щонайменше п'яти шкіл у Дружківці, Костянтинівці, Соледарі та Бахмуті. На 
Донеччині співробітники підкластеру ЮНІСЕФ із захисту дітей надали дистанційну підтримку під час 
евакуації центрів «Спільно» на Донбасі та в місті Сіверськ, та забезпечили альтернативні локації. 
Наступного дня обидві локації постраждали від артилерійського обстрілу, внаслідок чого будівлям було 
завдано значної шкоди. 

• Через погіршення доступу до Дружківки, Костянтинівки, Соледара, Бахмута та Краматорська, 
розташованих неподалік від східної лінії фронту, ЮНІСЕФ підготував запаси гуманітарної допомоги на 
три місяці для цих місць у відповідності із механізмом швидкого реагування та спільним плануванням з 
міськими радами. 

• Команда ЮНІСЕФ у Дніпрі наразі готує додаткові запаси гуманітарної допомоги для Донецької 
(Краматорськ, Покровськ, Бахмут, Сіверськ, Костянтинівка, Соледар, Дружківка), Харківської (Лозова, 
Харків), Запорізьку (Запоріжжя) та Дніпропетровської (Дніпро, Кривий Ріг) області. Загалом понад 240 
тонн гуманітарної допомоги 4 у рамках механізму швидкого реагування вже прямують до цих локацій, 
зокрема до лікарень.   

• ЮНІСЕФ надав 18 тонн товарів першочергового медичного призначення5, харчування та предметів 
гігієни та санітарії єдиному діючому перинатальному центру в Покровську (Донецька область), та 
завчасно підготував необхідні додаткові запаси. Команда також надасть партнеру із соціального 
захисту у Покровську сімейні набори для людей з інвалідністю, аптечки для соціальних працівників та 
продовольчі пайки. 

• За звітний період у Харкові роздано 21 600 літрів питної води для семи ключових медичних центрів та 
сімей, що переховувалися на станціях метро. Крім того, ЮНІСЕФ та партнери надали притулкам у 
харківському метро фільтри для води та гігієнічні набори, розраховані на 3 тис. сімей. Крім того, у 
сховищах метро надавалися послуги із захисту дітей та психосоціальної підтримки.  

• Команда ЮНІСЕФ надала 40 тонн гуманітарної допомоги обласним адміністраціям для подальшого 
розподілу у Запоріжжі та Дніпрі. Крім того, у Запоріжжі роздано 1000 сімейних наборів для людей із 

 
4 WASH, охорона здоров'я, житло, харчування для надзвичайних ситуацій, захисна плівка. 
5 Включаючи акушерські та пологові набори, а також чотири повні комплекти наборів для надання невідкладної медичної допомоги. 



 

особливими потребами. 

• Притулки для внутрішньо переміщених осіб у Дніпрі продовжують отримувати гуманітарну допомгу та 
послуги щодо захисту прав. ЮНІСЕФ та партнери продовжують зустрічати переселенців, роздавати 
сімейні гігієнічні набори, предмети для дозвілля та реєструвати на отримання грошової допомоги.  

• За звітний період ЮНІСЕФ надав допомогу більш ніж 700 людям, евакуйованим із прифронтових 
районів. Команда ЮНІСЕФ відвідала місця транзиту та оцінила потреби новостворених притулків, щоб 
надати консультування, предмети гігієни та санітарії  та медичну підтримку. 

Огляд програм допомоги 

Здоровʼя та харчування: З 24 лютого понад 1,6 мільйона людей в Україні змогли отримати доступ до 
медичної допомоги завдяки постачанню відповідних засобів безпосередньо ЮНІСЕФ або у співпраці із 
виконавчими партнерами.  

За звітний період 27 медичних працівників із п'яти регіонів (Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Івано-
Франківської, Чернівецької областей) пройшли онлайн-тренінг щодо комунікацій про вакцинацію та підходів до 
вакцинації (планові, COVID-19 та рекомендовані вакцини). Фахівці, які пройшли навчання, відвідуватимуть 
колективні центри для внутрішньо переміщених осіб у відповідних районах, надавати консультації з вакцинації 
та організовувати вакцинацію через мобільні бригади або проводити її у найближчих медичних закладах. 

ЮНІСЕФ співпрацював із Житомирською областю у розробці обласного плану гуманітарного реагування, 
включаючи підтримку системи охорони здоров'я. Відповідно до децентралізованого процесу планування 
діяльність у сфері охорони здоров'я буде спрямована на покращення доступу жінок та дітей до медичного 
обслуговування в установах, що підтримуються ЮНІСЕФ, та вакцинації дітей від кору. 

Понад 100 тис. користувачів Facebook було охоплено п'ятьма онлайн-заходами, присвяченими політиці та 
діяльності Міністерства охорони здоров'я / Центру громадського здоров'я, вакцинації, перинатальному догляду 
та eHealth, а також іншим темам, пов'язаним з поточним військовим контекстом. Ці заходи також отримали 3 
тис. переглядів на YouTube. А освітній відеоролик про грудне вигодовування під час війни переглянули 20 тис. 
людей на Facebook, у той час як на YouTube відео було переглянуто 550 разів. 

 

Захист дітей: З 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали 491 125 6дітям та опікунам послуги із підтримки 
психічного здоровʼя та психосоціальну підтримку (MHPSS), щоб допомогти їм впоратися з тяжкими наслідками 
війни та прискорити повернення до нормального життя. Загалом 46 364 дитини скористалися спеціалізованими 
послугами з ведення випадків та були направлені до відповідних соціальних cлужб, а 14 684 жінки та дитини 
скористалися послугами служб реагування на гендерне насильство, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. 

За звітний період 938 фахівців пройшли навчання з надання першої психологічної допомоги, психічного 
здоровʼя та психосоціальної підтримки на місцях. Завдяки цьому 9 380 дітей та їхніх опікунів, які постраждали 
від війни, отримали відповідну допомогу. Крім того, понад 100 тис. батьків та опікунів змогли підтримати дітей, 
які перебувають у психосоціальному дистресі, за допомогою інформації, отриманої онлайн, та посібників з 
психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, розроблених ЮНІСЕФ та партнерами. 

Продовжується підтримка дітей з обмеженими можливостями: 1342 дитини, з яких 1010 мають інвалідність, 
отримали допомогу у вигляді послуг з підтримки психологічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, а також 
гуманітарну допомогу. Крім того, ще 348 дітей, у тому числі 299 дітей з інвалідністю, були охоплені службами 
ведення справ та спрямовані до спеціалізованих служб підтримки. 

Багатопрофільні мобільні бригади, кількість яких зросла до 59, продовжують роботу із ведення випадків та 
інформування дітей та родин, які постраждали від війни. Так, за звітний період комплексну допомогу 7отримали 
7616 дітей. 

Національна гаряча лінія для дітей та молоді, яка функціонує за підтримки ЮНІСЕФ, надала онлайн-
консультації та допомогу щодо реагування на гендерне насильство для 2523 дітей (зокрема 676 хлопчиків). 
Щонайменше 1847 дітей було охоплено послугою  ведення випадків шляхом направлення до спеціалізованих 
служб. Крім того, 2 322 особи, у тому числі 1 547 дітей, отримали індивідуальні консультації та доступ до 
інформації про гуманітарну допомогу завдяки лінії соціальної допомоги «Спільно». 

У постраждалих від війни Донецькій та Луганській областях за підтримки ЮНІСЕФ пройшли заходи з підтримки 
психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, які охопили 466 осіб, у тому числі 306 дітей. Щонайменше 
104 сім'ї отримали гуманітарну допомогу у Старобільську, Рубіжному, Соледарі, Сєвєродонецьку Луганської та 
Донецької областей через партнерську НГО. Крім того, 66 дітей та опікунів отримали допомогу у веденні 
випадків та направленні до відповідних соціальних служб. 

 
6 Включаючи 121126 дітей та опікунів, які отримали допомогу протягом звітного періоду.  
7 Включаючи допомогу у веденні справ, послуги з психологічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, послуги із запобігання гендерному 
насильству та реагуванню на нього, юридичну підтримку та направлення до служб захисту. 



 

Освіта:8 Із 24 лютого 288 853 дитини9 отримали доступ до навчання за допомогою матеріалів, наданих 
ЮНІСЕФ, а 187245 дітей були залучені до заходів формальної або неформальної освіти. 

Протягом звітного періоду ЮНІСЕФ розповсюди 15 наборів для розвитку дітей молодшого віку, 45 наборів для 
дозвілля та 31 наборів «школа в коробці», щоб підтримати доступ до навчання для понад 11 тис. дітей у 
Вінницькій та Кіровоградській областях. 

Разом із партнером ЮНІСЕФ провів заходи з неформального навчання для більш ніж 2700 дітей у 86 населених 
пунктах, у тому числі у 15 дитячих точках «Спільно» у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській 
областях. 

У рамках проєкту з LEGO Foundation ЮНІСЕФ та його партнер провели навчання для 42 педагогів з 31 
дошкільної установи у Бучі (Київська область), Тростянці (Сумська область) та Чернігові щодо використання 
метології «навчання через гру» та надання психосоціальної підтримки. За звітний період підготовлені фахівці 
провели навчальні заходи у змішаному форматі для 960 дітей. 

Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH).  Із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної 

води для 2,1 млн людей у постраждалих районах, організовуючи доставку води, роздачу бутильованої води та 
забезпечання наявності води у колективних центрах та інших критично важливих обʼєктах інфраструктури. Крім 
того, 141 541 людина отримала предмети гігієни та санітарії. 

Протягом звітного періоду ЮНІСЕФ надав 10Харківському, Криворізькому, Миколаївському, Авдіївському та 
Селідівському водоканалам допомогу у вигляді хлору, коагулянтів, генераторів, арматури та фітингів, 
забезпечивши безпечною водою майже 59 тис. осіб у районах, де продовжуються бойові дії. Доставка води 
тривала у Харкові (доставлено 21 600 літрів) та Авдіївці (доставлено 12 тис. літрів), завдяки чому 3 140 осіб 
отримали безпечну воду. 

Також за звітний період до притулків для вимушених переселенців у Дніпрі та Кропивницькому були доставлені  
предмети гігієни, у тому числі 1300 сімейних гігієнічних наборів, 60 дитячих наборів, 50 наборів для людей з 
особливими потребами та 700 упаковок гігієнічних прокладок. 

ЮНІСЕФ продовжив підтримувати постраждалі сім'ї у найбільш постраждалих від війни районах на Сході 
України, у тому числі у Волновасі, Маріуполі, Донецьку, Макіївці та інших населених пунктах. Так, організація 
надала предмети гігієни, підгузки та засоби індивідуального захисту. Крім того, ЮНІСЕФ забезпечив безпечною 
водою пологове відділення міської лікарні №2 Маріуполя. Загалом допомогу ЮНІСЕФ у цих областях отримали 
3500 осіб. 

Соціальний захист: Із моменту запуску програми вже 1251 сімʼя (6016 осіб, з яких 3769 дітей) отримала 
багатоцільову грошову допомогу.  

За звітний період гуманітарну грошову допомогу отримали 4162 особи у 870 домогосподарствах з різних 
областей. У Житомирській області було запущено пілотний проект із реєстрації родин соціальними 
працівниками, спрямований на підвищення якості оформлення заявок та прискорення процесу оплати. Крім 
того, підготовлені та передані до банку заявки 23 588 осіб на отримання грошової допомоги. 

Соціальні та поведінкові зміни: За звітний період було розгорнуто комунікаційну кампанію із соціальних 
і поведінкових змін щодо ризиків, з якими стикаються діти без супроводу та діти, розлучені зі своїми родинами. 
Кампанія спрямована на запобігання незаконному усиновленню, а також торгівлі та експлуатації дітей, які 
постраждали від війни в Україні. Вже за перший тиждень диджитал-кампанія охопила 2 млн людей за 
допомогою соціальних мереж та радіороликів на семи провідних радіостанціях України. Інший контент 
програми соціальніих і поведінкових змін охопив понад 6 мільйонів користувачів соціальних мереж ключовими 
повідомленнями про захист, здоров'я, освіту та соціальні послуги. 

В межах цифрової кампанії #важливоякніколи експерти провели дві публічні прямі трансляції з лідерами думок 
у соціальних мережах, а також серію тематичних матеріалів про психічне здоровʼя та психосоціальну підтримку 
під час війни. Крім того, проведено 141 онлайн-урок фізкультури для 3 600 дітей по всій Україні в рамках проєкту 
«Рухайcя більше», спрямованого на пропаганду здорового способу життя та забезпечення школярів 
психосоціальною підтримкою. 

Крім того, запущено українську версію мобільного додатка для батьків Bebbo, просування якого охопило 
400 тис. осіб у соціальних мережах та забезпечило 5 тис. завантажень. Перша леді України приєдналася та 
поділилася додатком Bebbo на своїх офіційних сторінках. 

У Полтаві відкрився новий дитячий центр «Спільно», який щодня надає комплексні послуги соціального 

 
8 Станом на 11 травня, за даними Міносвіти, у 15 регіонах навчання проходить у дистанційному форматі, а у п'яти регіонах пропонується 
дистанційне, очне чи змішане навчання. Ще у п'яти регіонах школи або працюють у дистанційному режимі або повністю зупинили навчання. 
Понад 3,6 млн учнів продовжують здобувати освіту, яку надають українські школи, у тому числі 92 500 дітей-переселенців, які навчаються в 
школах у приймаючих громадах. Станом на 11 травня навчальний рік закінчили близько 200 тисяч дітей. 
9 Результат був розрахований на основі середньої кількості дітей, які можуть бути охоплені РКД та наборами для дозвілля та/або 

навчальними матеріалами (з урахуванням одноразового використання навіть тих наборів, які можна використовувати багаторазово, щоб 
уникнути подвійного підрахунку дітей). 
10 ЮНІСЕФ надав Харківському водоканалу 12 тонн хлору; Криворізького водоканалу (обслуговує 613 тис. осіб) — 14 м3 коагулянту; 
Миколаївського водоканалу — додатковий генератор; Авдіївському та Селидівському комунальним підприємствам — арматури та феттінги. 

https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/unicef-launches-bebbo-mobile-app-help-parents-care-children-during-war


 

захисту, охорони здоров'я та освіти приблизно 1500 дітям, батьками та опікунам, а також забезпечує зв'язок 
внутрішньо переміщених осіб з місцевими службами. 

За звітний період у рамках програми «Підзвітність перед постраждалим населенням» через гарячу лінію 
ЮНІСЕФ щодо програми грошової допомоги було проконсультовано 17 921 особу.  

Закупівлі та логістика  

Загальна вартість замовлень на закупівлі, розміщених з 24 лютого, збільшилася до $74 млн. Із них в Україну 
прибуло товарів на суму $15 млн. Медичні набори та набори товарів гігієни та санітарії складають основну 
частину замовлень із найбільшою вартістю: $34 млн та $24 млн відповідно. Зі складів ЮНІСЕФ в Україні було 
відправлено товарів на загальну суму $12,67 млн до партнерських організацій або для створення запасів на 
інших складах в країні. Вантажі на суму понад $1,3 млн вже прямують в Україну з Туреччини, відділу постачання 
у Копенгагені та постачальників ЮНІСЕФ.  

Зовнішні медіа 

ЮНІСЕФ продовжує висвітлювати ситуаціюдітей та їхніх сімей в Україні та продовжує адвокаційну роботу  щодо 
їх безпеки через зовнішні та внутрішні медіа ресурси. Нижче добірка комунікаційних матеріалів, підготовлених 
за звітний період: 

Людські історі  

Вісімнадцятирічний В’ячеслав втратив матір і став єдиним опікуном своїм чотирьом братам та сестрам 

Сім’ї у зруйнованому Маріуполі зіштовхуються зі щоденним кошмаром 

Як змінилося навчання дітей в Україні під час війни 
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Додаток 1: Результати програми (1 березня – 15 травня 2022) 

Сектор| Показник Розд. Загальні 
потреби 

ЮНІСЕФ та IP 

Disaggreg. 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 1 654 693* 78,473▲ 

# дітей віком від 6 до 59 місяців 
вакциновані проти кору 

Всього 
 

  1 500 00011 0 - 

    Харчування
12  0,6 млн       

 
11 ЮНІСЕФ розпочав обговорення з МОЗ питань щодо імунізації дітей, включаючи закупівлю вакцин (поліомієліт та кір); у цих дискусіях брали 
участь колеги з Відділу постачання з питань закупівлі вакцин. 
12 Показники харчування необхідно переглянути; більша частина того, що робить ЮНІСЕФ, — це технічна підтримка партнерів IYCF та обмін 
ключовими повідомленнями з 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 

 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/grieving-teen-traumatized
https://www.unicef.org/ukraine/stories/families-in-devastated-mariupol-face-daily-nightmare
https://www.unicef.org/ukraine/stories/education-during-war-in-ukraine
mailto:mfontaine@unicef.org
mailto:akhan@unicef.org
mailto:msahin@unicef.org


 

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

Всього 
 

150 000 NA - 

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

Всього  100 000 NA - 

     WASH  13 млн  
   

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

Всього 
 

3 570 000 2 075 097 725,915 ▲ 

# людей отримують критично важливі 
засоби WASH 

Всього 
 

1 500 000 141 541* 10,539 ▲ 

     Захист дітей   2,1 млн 
дітей  

   

#  дітей та опікунів мають доступ до 
послуг щодо психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки13 

    Всього 
 

1 000 000 491 125 157,026 ▲ 

# дітей отримали індивідуальне 
ведення справ 

Всього 
 

20 000 46 364 547▲ 

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

Всього 
 

100 000 14 684 2,523  ▲ 

Освіта
14  3.6 млн       

# дітей отримують формальну або 
неформальну освіту, включаючи 
раннє навчання 

Всього 3,3 млн 800 000 187 245 1,133 ▲ 

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

   Всього 3,3 млн 200 000 288 853* 11 243 ▲ 

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

Всього 3,3 млн 50 000 16 788 1,027 ▲ 

Соціальний захист   
 

      

# домогосподарств охоплено 
багатоцільовими гуманітарними 
грошовими переказами, що 
фінансуються ЮНІСЕФ 

Всього 
 

265 000 1 251 5 

   Інше           

 
призначають тільки вагітним та жінкам, що годують, у яких діагностовано анемію, з метою лікування, а не як профілактика.  

 
13 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 більш широкий погляд на 
доступ до таких послуг, включаючи онлайн, соціальні канали, а також доступ до відповідних повідомлень 
14 3,6 млн — це загальна потреба сектору освіти, у тому числі потреби 3,3 млн дітей. 



 

# людей охоплено повідомленнями 
про доступ до послуг 

Всього 
 

10 000 000 7 000 000 - 

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

    Всього 
 

530 000 117 165*** - 

 
*Цей результат розраховується на основі поставок від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям. 
** Унікальні номери, з яких зверталися на гарячу лінію (на один номер можна було дзвонити 1-3 рази за період) 
 
 

Додаток 2: Фінансування станом на 13 травня 202215 
Враховуючи збільшення гуманітарних потреб в Україні, переглянутий заклик ЮНІСЕФ НАС відображає 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 найнагальніші потреби. 

Сектор Потреби Доступний бюджет Дефіцит 
фінансування 

Гуманітарні 
ресурси, 

отримані у 
2022 р. 

Залишок ресурсів 
з 2021 

$ % 

Здоровʼя та Харчування 83 900 000 80 519 494 8 396 3 372 110 4% 

WASH 94 500 000 82 941 671 358 670 11 199 659 12% 

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

59 300 000 48,954,206 687 566 9 658 228 16% 

     Освіта 31 400 000 27 863 139 121 659 3 415 202 11% 

Соціальний захист 355 149 430 147,091,766 0 208 057 664 59% 

Загалом 624 249 430 387 370 276 1 176 291 235 702 863 38% 

 
 

 

 

 

 

 
15 Цифри можуть відрізнятися за той самий період через коливання обмінного курсу, оцінки вартості відновлення, а також у процесі розподілу 
гнучкого фінансування. 

 


