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Огляд програм і фінансування ЮНІСЕФ 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

Україна              

Гуманітарна ситуація  

Звіт №14 

Основні тези 
 Війна в Україні триває четвертий місяць. Східна Україна залишається 

центром інтенсивного конфлікту з лініями зіткнення, які зміщуються, в той 
час як різні області центральної та західної України зазнають спорадичних 
авіаударів і ракетних атак; у регіонах Донбасу доступ залишається 
обмеженим. 

 Із 24 лютого 2 080 362 мільйони 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 2 134 335 людей, включаючи надання 152 347 особам предметів гігієни 
та санітарії.  

 Із 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали допомогу у сфері підтримки 
психічного здоровʼя та психосоціальну підтримку 612 744 дітям та опікунам, 
надали послуги з ведення випадків та спрямували до служб захисту 52 219 
дітей та надали допомогу 16 767 жінкам та дітям від послуг реагування на 
гендерне насильство. 

 

 Із 24 лютого 288 853 дитини скористалися послугами освіти за допомогою 
матеріалів, наданих ЮНІСЕФ. Крім того, 187 845 дітей отримали доступ до 
формальної або неформальної освіти. 

 
*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: 17 – 24 травня 2022 

Новий автомобіль швидкої допомоги та медичні препарати від ЮНІСЕФ для 

Харківського обласного перинатального центру. 

U
N

IC
E

F
/U

k
ra

in
e

/2
0

2
2

. 

  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  

$624 млн**Статус фінансування 

станом на 20.05 ($ млн)   

 

Фондування станом на 13.05  

 

Отримано 
404,3 млн

Перенесення 
залишку 
1,2 млн

Дефіцит 
219 млн
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*** Результат було змінено з Case management на MHPSS access, щоб відобразити головну ціль підкластеру із захисту дітей. 
****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 $404,3 млн для допомоги в Україні із необхідної суми у $624,2 млн відповідно до Рівня 1 
(Україна), 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). 1 

Щедрі внески надійшли від урядів Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Ірландії, Японії, 
Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії, США, 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, у тому числі від корпоративних партнерів, фондів, благодійних 
організацій та від індивідуальних донорів, при цьому фактичні кошти вже переказано на загальну суму $392 млн. 
Приватний сектор забезпечив безпрецедентну підтримку: кошти пожертвували 517 підприємств, 166 партнерів-
філантропів, 97 фондів та велике число індивідуальних донорів із більш ніж 24 країн. Серед донорів та партнерів 
з приватного сектора, які зробили значний внесок, такі відомі компанії, як SHO Partners (Нідерланди), Epic Games, 
Akelius, Greater Kansas, Blackstone Charitable Foundation, Light Foundation, Belgian Consortium for Emergency 
Situations, BP, Aeon Corporate Ltd, Co-op Deli Consumers Cooperative Union, Lund Trust, Apple, Google, ING, HSBC, 
Binance Blockchain Charity Foundation, Capgemini, Ikea та Lego Foundation. 

ЮНІСЕФ продовжує співпрацю з урядом України, агенціями 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 багаторічній присутності в Україні ЮНІСЕФ 
встановив партнерства із ключовими громадами і тепер розширює ці партнерства в усіх регіонах. Загалом 90 
партнерів долучилися до роботи ЮНІСЕФ та 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   

У той час як війна в Україні триває четвертий місяць, конфлікт на сході посилився; продовжується натиск на 
Краматорськ і Слов'янськ з півночі та півдня, особливо інтенсивними бої були в Сєвєродонецьку та у невеликій 
частині Луганської області. На півдні України з минулого тижня інтенсивність бойових дій помітно знизилася у 
Маріуполі.  

Місцева влада Маріуполя (Донецька область) нещодавно попередила, що погані санітарні умови, пов’язані з 
відсутністю питної води та функціонуючої каналізації, вже у найближчі місяці можуть призвести до спалахів 
захворювань, що передаються через воду, зокрема холери2. Триваючі бойові дії продовжують перешкоджати 
доставці гуманітарної допомоги населенню в окремих районах. ЮНІСЕФ продовжував доставляти життєво 
важливу гуманітарну допомогу якомога ближче до лінії фронту, але минулого тижня втратив доступ до 
Сєвєродонецька. 

 

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 підкластером з охорони здоров’я матері і дитини в рамках кластера охорони 
здоров’я, очолюваного ВООЗ.  

  Підкластер із захисту дітей провів зустріч, присвячену психічному здоров'ю та психосоціальній 
підтримці для дітей та сімей, за участю понад 20 осіб, у тому числі представників місцевих та 
міжнародних НУО та українських державних соціальних служб. Результатом зустрічі стало підвищення 
обізнаності щодо необхідності надання дітям послуг з підтримки психічного здоровʼя та психосоціальної 
підтримки. Це у свою чергу збільшить кількість членів кластеру, які визначать це пріоритетним 
нарямком та візьмуть участь у тренінгу з розвитку потенціалу послуг з підтримки психічного здоровʼя та 
психосоціальної підтримки наступного тижня. Підкластер також підготував карту служб захисту дітей 
для України. 

 Кластер освіти також провів спеціальну сесію про вплив війни на розвиток дітей. Крім того, кластер 
провів Технічну робочу групу щодо модальностей Навчальних Просторів та глибоке занурення в літні 
навчальні заходи та адаптацію/стандартизацію навчальних наборів. Початковий аналіз опитування, 

                                                
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 ООН з координації гуманітарних справ — Звіт про гуманітарну ситуацію, 19 травня 2022 року. 

https://www.unicef.org/appeals/ukraine
https://www.unicef.org/appeals/ukraine
https://drive.google.com/file/d/1-iWLkGZ0YBolgf2BKQtoTTPdRkvyAEwU/view
https://drive.google.com/file/d/1-iWLkGZ0YBolgf2BKQtoTTPdRkvyAEwU/view


 

проведеного Інститутом освітньої аналітики на рівні громади, виявив 193 тис. зареєстрованих 
переміщених учнів, майже третина з яких — учні дошкільного віку. 

 Кластер WASH запустив онлайн-сервіс (KoBO та pdf), за допомогою якого українські компанії можуть 
повідомляти про будь-які потреби в аварійному технічному обслуговуванні та ремонті. Було розроблено 
нові карти, які відображають оперативну присутність партнерів, а також карту підтримки WASH 
кластеру / партнера-водоканалу та первинну карту, що показує пошкодження водної інфраструктури на 
національному рівні. Під час зустрічі кластеру WASH партнери ознайомилися з офіційними 
стандартами якості води у військовий час3. Наразі у розробці перебувають рекомендації щодо 
відповідних варіантів очищення питної води для використання гуманітарними партнерами в Україні. 

 Кластер харчування. Керівництво для організацій, які підтримують харчування дітей віком від 6 місяців 
до 2 років у контексті війни в Україні, було розглянуто членами Основної групи з питань годування 
немовлят у надзвичайних ситуаціях, Глобального кластера харчування, Технічного Альянсу та 
схвалено Кластером харчування України та Кластером продовольчої безпеки України. Кластер 
харчування також працює над впровадженням та методами навчання щодо годування немовлят та 
дітей раннього віку в надзвичайних ситуаціях. 

 
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.  

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

 60 тонн (тонн) життєво необхідної гуманітарної допомоги було відправлено до Сіверська (Донецька 
область) та Луганської обласної державної адміністрації для подальшого перевезення на окуповані 
території за допомогою місцевих волонтерів. 

 • До Зеленодольська (Дніпровська область), Мирнограда, Покровська (Донецька область), Миколаєва 
та Запоріжжя доставлено 95 тонн товарів медичного призначення, санітарії та гігієни, включаючи питну 
воду, фільтри для води, вкладки для очищення, гігієнічні набори для сімей та людей з обмеженими 
можливостями, необхідні ліки, акушерські, гінекологічні набори, для розподілу в бомбосховищах та 
негайного розповсюдження відповідним комунальним підприємствам та незахищеним сім’ям з дітьми. 

 20–22 травня команда ЮНІСЕФ у Дніпрі взяла участь у міжвідомчій місії4 до Харкова з метою 
моніторингу використання медичних засобів, які раніше були надані лікарням, зустрічі з партнерами та 
забезпечення доставки 20 тонн додаткової допомоги МШР до місцевого відділення Червоного Хреста. 

 • Спільно з соціальними службами муніципалітету було проведено чергову місію МШР до Запоріжжя 
для моніторингу та коригування поточних заходів із захисту для евакуйованих дітей у головному 
транзитному пункті. Враховуючи попередні оцінки потреб та запитів місцевих органів влади, також було 
надано десять тонн товарів гігієни, санітарії та засобів захисту новоствореним притулкам для 
внутрішньо переміщених осіб. Загалом із 24 лютого на транзитному пункті зареєструвалося 34 199 
дітей, і всі вони отримали допомогу ЮНІСЕФ через державних та неурядових партнерів у Запоріжжі. 

 

Огляд програм допомоги 

 
Здоровʼя та харчування: З 24 лютого 2 080 362 мільйони людей в Україні змогли отримати доступ до медичної 

допомоги завдяки постачанню відповідних засобів безпосередньо ЮНІСЕФ або у співпраці із виконавчими 
партнерами.  

За звітний період до хабів у Києві, Дніпрі та Одесі було доставлено акушерські, гінекологічні, хірургічні, медичні 

                                                
3 Ці стандарти Міністерства охорони здоров’я є визнанням того, що стандарт надзвичайної ситуації потрібен, інакше гуманітарним 

партнерам довелося б працювати за межами офіційних стандартів. 
4 Організовано спільно з Управлінням ООН з координації гуманітарних справ та департаментом охорони та безпеки ООН. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-online-water-and-sanitation-companies-maintenance-and-repairs
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-online-water-and-sanitation-companies-maintenance-and-repairs
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene


 

товари та набори першої допомоги, діагностичне та лікувальне обладнання. Ці запаси було розподілено у 141 
медичному закладі та притулку, включаючи 13 пологових будинків (перинатальних центрів) та дев’ять дитячих 
лікарень у Дніпровській, Одеській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Вінницькій, Тернопільській та 
Рівненській областях. У пологових будинках та перинатальних центрах також було розповсюджено 3 476 наборів5 
для новонароджених (“Пакунок-Порятунок”). 

З квітня ЮНІСЕФ впроваджує в Україні програму мобільної медичної групи, мета якої — забезпечити кращий 
доступ до медичної допомоги на місцях та до первинної медичної допомоги для дітей та сімей, які постраждали 
внаслідок війни. За звітний період мобільні групи охопили 215 нових осіб, переважно дітей та матерів. Програма 
також підготувала 55 медичних психологів, сімейних лікарів та педіатрів для лікування посттравматичного 
синдрому у дітей, які постраждали від війни. 

ЮНІСЕФ продовжує підтримувати постраждалих від війни дітей та сімʼї у Донецьку, у тому числі внутрішньо 
переміщених осіб із Маріуполя. За звітний період 678 нових людей, серед яких 142 дитини та 489 жінок, отримали 
психосоціальну підтримку, медичну допомогу, харчування, воду та одяг. 

ЮНІСЕФ також підтримує ВІЛ-інфікованих дітей та сімʼї, співпрацюючи з Центром громадського здоров’я над 
системою моніторингу, щоб забезпечити кращий доступ до послуг із запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини 
для дітей, матерів та вагітних жінок в Україні та за кордоном, а також щоб запобігти потенційному перериванню 
лікування, спричиненому переміщенням. 

Крім того, завершено проект медичних електронних ваучерів на непідконтрольних донецьких НВПТ, який охопив 
медичними консультаціями та безкоштовними ліками 2027 людей. 

26 822 дитини отримали щеплення ІПВ6, і кампанія вакцинації триває. Загалом 113 пунктів вакцинації отримали 
інформаційні матеріали щодо поліомієліту для батьків та опікунів. 

Захист дітей: З 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали 612 7447 дітям та опікунам послуги із підтримки 

психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, щоб допомогти їм впоратися з тяжкими наслідками війни та 
прискорити повернення до нормального життя. Загалом 52 219 дитини скористалися спеціалізованими 
послугами з ведення випадків та були направлені до відповідних соціальних служб, а 16 767 жінок та дітей 
скористалися послугами служб реагування на гендерне насильство, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. 

За звітний період: 

• 2519 фахівців були оснащені ключовими інструментами підтримки психічного здоровʼя та психосоціальної 
підтримки, охопивши 25 190 дітей та опікунів на місцях. 

• 75 тис. опікунів отримали інофрмацію онлайн щодо підтримки психічного здоровʼя та психосоціальної 
підтримки, включаючи розпізнавання загальних ознак психосоціального дистресу у дітей. 

• 9344 постраждалих дітей та опікунів скористалися послугами інтегрованого захисту (включаючи особисті 
послуги з підтримки психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки) через 67 багатопрофільних мобільних 
груп захисту дітей8. Тривають зусилля щодо інтеграції протидії гендерному насильству в усі мобільні групи 
захисту дітей. 

• Національна гаряча лінія для дітей та молоді надала онлайн-консультації та допомогу щодо реагування на 
гендерне насильство 2239 дітям, у тому числі 1507 дівчатам. Щонайменше 1449 дітей скористалися послугою 
базового ведення випадків шляхом направлення до спеціалізованих служб. 

• Через соціальну лінію допомоги, яка функціонує за підтримки ЮНІСЕФ, 1984 особи, у тому числі 1135 дітей, 
отримали індивідуальні консультації та доступ до інформації про гуманітарні послуги. 

• 2615 уразливих дітей, які постраждали від конфлікту, у тому числі 1336 дітей з обмеженими можливостями, 
були виявлені та забезпечені послугами з підтримки психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, а також 
гуманітарними товарами через 22 простори, дружні до дітей, та шість мобільних груп захисту дітей. Ще 488 
дітей звернулися до медичних та спеціалізованих служб для дітей з обмеженими можливостями. 

• У Донецькій та Луганській областях за участю ЮНІСЕФ пройшли заходи з підтримки психічного здоровʼя та 
психосоціальної підтримки, які охопили 651 людину, у тому числі 361 дитину. Крім того, 96 дітей та опікунів 
скористалися послугами ведення випадків. 

ЮНІСЕФ також підтримав розробку обласних планів реагування на надзвичайні ситуації у Житомирській та 
Львівській областях. Складова щодо захисту дітей у цих планах включає розширення послуг з підтримки 
психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, ведення випадків, запобігання та реагування на насильство 
щодо дітей та гендерне насильство, а також розвиток потенціалу працівників соціальних служб. 

                                                
5 Набір містить усі речі, необхідні дитині в перший місяць життя (підгузки, одяг, засоби гігієни). 
6 ІПВ — це інактивована поліомієлітна вакцина. 
7 61 відсоток від запланованої цілі HAC  (березень–серпень 2022 р.).  
8 Протягом звітного періоду було створено 9 додаткових мобільних груп захисту дітей. 



 

 

Освіта: Станом на 23 травня, за даними Міністерства освіти і науки, в більшості регіонів країни школи все ще 

працюють у форматі дистанційного навчання. Лише у 5 із 25 регіонів деякі школи відновили очно-заочно-змішане 
навчання. ЮНІСЕФ продовжує підтримувати платформу «Всеукраїнська школа онлайн», рекомендовану МОН для 
дистанційної освіти. 

Із 24 лютого 288 853 дитини9 отримали доступ до навчання за допомогою матеріалів, наданих ЮНІСЕФ, 187 845 
дітей були залучені до заходів формальної або неформальної освіти (70 відсотків дівчат і 30 відсотків хлопців). 
Загалом у тренінгах з психосоціальної підтримки, соціально-емоційного навчання та життєвих навичок взяли 
участь 2238 педагогів та волонтерів. ЮНІСЕФ разом із партнерами залучив та підтримав 110 626 підлітків до участі 
у громадських та волонтерських ініціативах гуманітарного реагування. 

ЮНІСЕФ, Міністерство освіти і науки та партнери підготували фахівців Українського центру оцінювання якості 
освіти щодо проведення державної екзаменаційної кампанії, запланованої на липень 2022 року. Передбачається, 
що іспити (ЗНО) складатимуть понад 300 тис. випускників шкіл в Україні та за кордоном, що забезпечить їм 
справедливі та рівні можливості доступу до вищої освіти. 

За звітний період ЮНІСЕФ та партнери провели навчання для 115 вихователів дошкільних закладів з Вінниці, 
Кропивницького, Чернігова та Бучанського району (Київська область) щодо використання метології «навчання 
через гру», надання психосоціальної підтримки та правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними 
предметами. Ця діяльність охопила понад 4600 дітей за допомогою очних та онлайн-занять. 

ЮНІСЕФ продовжує проводити заходи з неформальної освіти у дитячих точках “Спільно”. Протягом останнього 
тижня було охоплено 600 дітей дошкільного віку. 

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

для понад 2,1 мільйонів людей, організовуючи доставку води, роздачу бутильованої води та забезпечення 
наявності води у колективних центрах та інших критично важливих обʼєктах інфраструктури. Крім того, 152 347 
людей отримали предмети гігієни та санітарії. 

ЮНІСЕФ продовжує зміцнювати потужність Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) щодо 
забезпечення безпечною водою. За звітний період організація передала 76 розбірних резервуарів для води, 180 
коробок очисних вкладок (16 тис. вкладок/коробка) та 340 рулонів пластикового брезенту. Цей внесок допоможе 
мінімізувати вплив дефіциту води та покращить щоденний доступ до безпечної води для понад 53 700 людей. 

Виконавчі партнери ЮНІСЕФ та місцеві органи влади у прифронтових областях — Харківській, Луганській, 
Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській — отримали предмети гігієни та санітарії першочергової 
необхідності10 для подальшої роздачі сім'ям з дітьми та людям з інвалідністю. Близько 13 420 людей зможуть 
скористатися цими критично важливими засобами. 

Крім того, воду у пляшках передали до Миколаєва, населення якого відчуває нестачу води через постійні обстріли. 
За звітний період доставка води тривала у Харкові (доставлено 21 600 літрів) та Авдіївці (доставлено 12 тис. 
літрів), завдяки чому 3 140 людей отримали безпечну воду у цих містах, зазнавших значних пошкоджень. ЮНІСЕФ 
продовжує підтримувати водоканали у Харкові та Кривому Розі хімікатами для очищення води, які забезпечують 
доступ до безпечної питної води для жителів обох міст. Також ЮНІСЕФ передав цистерни з водою лікарню в 
Донецьку, щоб 2,5 тис. пацієнтів та персоналу мали безперебійне постачання води. Крім того, 386 людей з 
особливими потребами, переважно жінки, в Донецьку та Маріуполі отримали гігієнічні набори, підгузки, гігієнічні 
прокладки та вологі серветки. 

Нарешті, ЮНІСЕФ встановив водонапірні башти у п’яти населених пунктах та відремонтував сантехніку у п’яти 
навчальних закладах на неконтрольованих українським урядом територіях Донецької області, покращивши доступ 
до води та каналізації для 2648 жителів Кальміуського та Донецького районів. 

Соціальний захист: За звітний період помітного прогресу було досягнуто у реалізації програми грошової 

гуманітарної допомоги. Щоб збільшити охоплення програми та вийти за межі сімей із заповненими заявками, була 
розроблена методологія для перегляду частково заповнених заявок. Із моменту запуску програми грошову 
допомогу отримали 31 367 людей (19 014 дітей). Загалом $6 779 652 було розподілено між 6 523 сімʼями. Пілотний 
проєкт із реєстрації родин соціальними працівниками, спрямований на підвищення якості оформлення заявок та 
прискорення процесу оплати, запущений у Житомирській області, допоміг зареєструвати в програмі 1800 сімей. 
Для працівників соціальної сфери Кіровоградської області організовано онлайн-семінар з метою реєстрації сімей 
з дітьми соціальними працівниками в цій області. Крім того, прийнято рішення також охоплювати сімʼї, в яких є 
хоча б одна дитина-інвалід, та сімʼї з трьома і більше дітьми. 

 
Соціальні та поведінкові зміни: За звітний період цифровий контент, розроблений для просування повідомлень 
програми соціальних і поведінкових змін на теми здоров’я, гігієни, захисту дітей, освіти та інші, охопив 5 864 731 

                                                
9 Кількість дітей, охоплених освітніми засобами, не змінилася порівняно з минулотижневим звітом № 13. 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 Предмети санітарії та гігієни, набори для жінок і дівчат-підлітків, сімейні, дитячі, гігієнічні набори, вкладки для очищення води та 
генератори. 



 

людину. Найефективніший матеріал про грудне вигодовування під час війни набрав 1,2 мільйона переглядів. 

Розроблена у співпраці з урядовими партнерами кампанія із соціальних і поведінкових змін щодо дітей без 
супроводу та дітей, розлучених із сім’єю, спрямована на запобігання незаконному усиновленню, торгівлі та 
експлуатації дітей, які постраждали від війни в Україні, охопила 2 мільйони людей через диджитал-ресурси та інші 
платформи. 

Значно зросла кількість користувачів інтерактивною платформою ЮНІСЕФ з розвитку дітей дошкільного віку 
НУМО. За звітний період платформу, створену для надання батькам та опікунам простих інструментів та знань 
щодо раннього навчання, відвідали 60 тис. разів. Загалом з початку березня 2022 року кількість унікальних 
користувачів зросла на 520 000. 

Крім того, цифровий контент програми соціальних і поведінкових змін про фізичне та психічне здоров’я, створений 
експертами та лідерами думок в межах цифрової кампанії #важливоякніколи, охопив 1,1 мільйона користувачів 
Instagram. В межах проєкту «Рухайся більше» було проведено 112 закритих та відкритих онлайн-уроків 
фізкультури, які охопили 357 тис. глядачів в Україні. 

По всій країні продовжує функціонувати мережа дитячих точок «Спільно». Щоденний рівень залучення на кожній 
локації — 100 людей на день, діти та вихователі відвідують заклади, щоб взяти участь в освітніх заходах, отримати 
психосоціальну підтримку, медичні консультації, консультації з ВІЛ, пройти тестування, а також отримати 
направлення до відповідних місцевих служб. 

Розроблені в попередні звітні періоди механізми зворотного зв’язку продовжували фіксувати запити від різних груп 
населення. За минулий тиждень на гарячу лінію програми грошової допомоги «Спільно» надійшло 16 939 дзвінків. 

Закупівлі та логістика  

Із 24 лютого на склади ЮНІСЕФ (Львів, Дніпро, Київ та Катовіце) надійшло гуманітарної допомоги на $17 млн, що 
продемонструвало зріст на $2 млн за один тиждень. З них товарів на суму $15,7 млн було відправлено до 
партнерських організацій або для створення запасів на інших складах в країні. Статус акцій становить $4,9 млн. 
Канал постачання залишається дуже завантаженим, в найближчі два тижні очікується понад 200 вантажівок із 
офісу ЮНІСЕФ у Туреччині. У найближчих планах — збір товарів зі складу Катовіце в Польщі за допомогою 80 
українських вантажівок, наданих за підтримки уряду та Торгово-промислової палати. 

Зовнішні медіа 

ЮНІСЕФ продовжує висвітлювати ситуацію дітей 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 історії 

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

Дідусь, що врятував родину від війни та розчулив тисячі сердець 

Допомога дітям у надзвичайний час 
 

Прес-релізи 
 
Європейський Союз виділяє 9 мільйонів євро на підтримку роботи ЮНІСЕФ для надання життєво необхідної 
допомоги близько 870 000 постраждалих від війни в Україні дітей 
 

 
Дата наступного звіту: 17 червня 2022* 
*Примітка — З червня звіти виходитимуть раз на два тижні 
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Додаток 1: Результати програми (1 березня – 22 травня 2022) 

Сектор| Показник Розд. Загальні 
потреби 

ЮНІСЕФ та IP 

Disaggreg. Ціль у 
2022   

Загальні 
результати 

Залишок 

 
Здоровʼя 

 12,1 млн       

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

 
Загалом 

 
3 000 000 2 080 362* 425 669**▲ 

# дітей віком від 6 до 59 місяців 
вакциновані проти кору 

Загалом 
 

1 500 00011 0 - 

    Харчування
12  0,6 млн 

 
    

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

Загалом 
 

150 000 NA - 

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

Загалом  100 000 NA - 

     WASH  13 млн  
   

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

Загалом 
 

3 570 000 2 134 335 59 238 ▲ 

# людей отримують критично важливі 
засоби WASH 

Загалом 
 

1 500 000 152 347* 10 806 ▲ 

     Захист дітей   2,1 млн 
дітей  

   

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

Загалом 
 

1 000 000 612 744 121 619 ▲ 

# дітей отримали індивідуальне 
ведення справ 

Загалом 
 

20 000 52 219 5 855▲ 

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

Загалом 
 

100 000 16 767 2,083  ▲ 

                                                
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 
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 
Юнісеф Україна 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 



 

Освіта
14  3.6 млн       

# дітей отримують формальну або 
неформальну освіту, включаючи 
раннє навчання 
 
 

Загалом 
 
хлопчики 
дівчата 

3,3 млн 800 000 187 845 
 

54 615 
126 338 

600 ▲ 

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

Загалом 3,3 млн 200 000 288 853* - 

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

Загалом 3,3 млн 50 000 21 583 4 795 ▲ 

Соціальний захист   
 

      

# домогосподарств охоплено 
багатоцільовими гуманітарними 
грошовими переказами, що 
фінансуються ЮНІСЕФ 

Загалом 
 

265 000 6 523 5 272 ▲ 

   Інше           

# людей охоплено повідомленнями 
про доступ до послуг 

Загалом 
 

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 

Загалом 
 

530 000 117 165*** - 

 
*Цей результат розраховується на основі поставок від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям. 
** Підраховано на основі попередніх результатів, які були повідомлені лише цього тижня.  
***Унікальні номери, з яких зверталися на гарячу лінію (на один номер можна було дзвонити 1-3 рази за період) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
14 3,6 млн — це загальна потреба сектору освіти, у тому числі потреби 3,3 млн дітей. 



 

Додаток 2: Фінансування станом на 25 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 82 210 809 8 396 1 680 795 2% 

WASH 94 500 000 86 324 301 358 670 7 817 029 8% 

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

59 300 000 52 336 836 687 566 6 275 598 11% 

     Освіта 31 400 000 29 554 454 121 659 1 783 887 5% 

Соціальний захист 355 149 430 153 857 026 0 201 292 404 57% 

Загалом 624 249 430 404 283 426 1 176 291 218 789 714 35% 

 
 

 

 

 

 

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

 


