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Огляд програм і фінансування ЮНІСЕФ 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

Україна              

Гуманітарна ситуація  

Звіт №16 

Основні тези 
• Війна в Україні триває, бойові дії на сході посилилися, наразі понад 6 

мільйонів людей є внутрішньо переміщеними особами. Протягом звітного 
періоду кілька міст країни зазнали ракетних ударів.  

• Із 24 лютого понад 3 270 846 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 2 592 339 
людей, включаючи надання 354 104 особам предметів гігієни та санітарії.  

• Із 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали допомогу з підтримки психічного 
здоровʼя та психосоціальну підтримку 1 145 019 дітям та опікунам, щоб 
допомогти їм подолати травму, повʼязану з війною та переміщенням. Також 
58 696 дітей та їхніх сімей отримали послуги з ведення випадків та 
спрямування до служб захисту, а 36 605 жінок і дітей за підтримки ЮНІСЕФ 
отримали допомогу від послуг реагування на гендерне насильство та 
зниження ризиків. 

• Із 24 лютого 288 853 дитини скористалися послугами освіти за допомогою 
матеріалів, наданих ЮНІСЕФ. Крім того, 395 042 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: 15–28 червня 2022 

Діти грають у футбол і займаються спортом на заході «ПОРУЧ» від ЮНІСЕФ, 
спрямованому на зменшення тривоги, пов’язаної з війною, підтримку психічного 
здоров’я та  відкриття нових можливостей 
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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) 

 

6,27 млн 
внутрішньо переміщенних осіб (джерело: Звіт 

про внутрішньо переміщених осіб МОМ в 

Україні, Загальне опитування населення,  

раунд 6, 23 червня 2022 р.) 

 

1,65 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 27.06 ($ млн)  

)  

 

Фондування станом на 13.05  

 

Отримано 
475,7 млн

Перенесенн
я залишку 

1,7 млн

Дефіцит 
147 млн
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*** Результат було змінено з Case management на MHPSS access, щоб відобразити головну ціль підкластеру із захисту дітей. MHPSS означає 
«психічне здоров’я та психосоціальна підтримка». 
****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 $475,7 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 Більш детальну інформацію 
щодо внесків, отриманих за Гуманітарним зверненням ЮНІСЕФ, можна знайти тут. 

Щедрі внески надійшли від громадян та урядів Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Ірландії, 
Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Таїланду, 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 88% гнучку підтримку, у тому числі від корпоративних партнерів, фондів, благодійних 
організацій та від індивідуальних донорів, при цьому фактичні кошти вже переказано на загальну суму $490,1 
млн. Приватний сектор забезпечив безпрецедентну підтримку: кошти пожертвували 620 підприємств, 203 
партнери-філантропи, 108 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 BP, Epic Games, ING 
Netherlands, Capgemini, Visa International, Lego Foundation, Google, Axa, Hitachi, Formula One, Daichi Sank, United 
Internet, Action, Ericsson, BMW, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Grand Prix та Olam Group, SHO Partners, Akelius, 
Blackstone Charitable Foundation, Aeon Corporate Ltd та Co-op Deli Consumers Cooperative Union, Lund Trust, 
Apple, ING, Binance Blockchain Charity Foundation та Ikea.  

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. Близько 90 
державних партнерів та партнерів з громадянського суспільства співпрацюють з ЮНІСЕФ, щоб задовольнити 
критично важливі потреби дітей та сімей по всій Україні. 

 

Огляд ситуації та гуманітарні потреби   

У той час як війна в Україні триває, бойові дії на сході посилилися; особливо інтенсивними бої були в 
Лисичанську. Багато місць по всій країні зазнали ракетних ударів. Масштабних авіаударів з жертвами було 
завдано по Києву та торговому центру у місті Кременчук. 

Відповідно до 6-го раунду звіту про внутрішньо переміщених особ МОМ в Україні, близько 6,275 млн людей в 
Україні є внутрішньо переміщеними особами2. Це означає, що кількість внутрішньо переміщених осіб з 23 
травня зменшилася майже на 900 тисяч (12 відсотків). Це друге за кількістю скорочення внутрішньо 
переміщених осіб в межах України з 24 лютого 2022 року3. Крім того, різко зросла кількість тих, хто повернувся 
— до 5,547 млн (на 24 відсотки більше, ніж у раунді 5: 4,481 млн). Динаміка повернення швидко зростає, хоча 
12 відсотків (приблизно 666 тисяч) тих, хто повернувся, припускають, що знову можуть залишити свої домівки 
через війну. Більшість (74 відсотки, приблизно 4,1 млн) мають намір залишитися4. 

 
ЮНІСЕФ і гуманітарні партнери аналізують останні дані, щоб інформувати про розширення пріоритетів допомоги 
та планування, розглядаючи географічний розподіл переміщення населення та прогалини в охопленні, а також 
для інформування про готовність до зими. 
 

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), захисту дітей, 
харчування та освіти, а також підкластером з охорони здоров’я матері і дитини в рамках кластера охорони 
здоров’я, очолюваного ВООЗ.  

•  Кластер із захисту дітей провів виїзну сесію у Київській області та Дніпрі. У Київській області 
представники кластера зустрілися з місцевою службою у справах дітей у Бучі та з директором школи в 

 
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 Звіт про внутрішньо переміщених осіб МОМ в Україні, Загальне опитування населення, раунд 6, 23 червня 2022 р. 
3 Там само. 
4 Там само. 

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


 

 

Гостомілі, яка значно постраждала. Окрему увагу приділили обговоренню необхідності психосоціальної 
підтримки для дітей, батьків і вчителів, багато з яких травмовані втратою близьких. Координатор 
кластера зустрівся з керівниками Дніпровського обласного центру соціальних служб та Служби у 
справах дітей, щоб обговорити створення Дніпровського регіонального координаційного центру.  

• Кластер харчування: ЮНІСЕФ передав партнеру кластера першу партію замінників грудного молока 
для 1 250 дітей віком до 1 року. ЮНІСЕФ також відповідає на подальші запити інших партнерів. З 4 по 
8 липня для керівників програм проходитиме навчання з годування дітей грудного та раннього віку 
(IYCF) у надзвичайних ситуаціях. 

• Кластер WASH: відтепер в Україні працює постійний координатор кластера національного рівня. У 
співпраці з кластером охорони здоров’я кластер розпочав роботу над планом готовності та реагування 
на гостру водянисту діарею. Були впроваджені національні інформаційні системи, пов’язані із запитами 
на товари санітарії та гігієни, а також підтримку роботи водоканалів. Це допомагає покращити послуги 
на основі відгуків. Подібним чином триває збір даних на муніципальному рівні у колективних центрах 
щодо потреб у послугах з водопостачання, гігієни та санітарії. Результати будуть об’єднані з іншими 
даними для аналізу протягом наступного звітного періоду. Продовжують вдосконалюватися 
національні робочі групи, протягом звітного періоду завершили роботу над гендерними 
рекомендаціями та стандартами якості води, які доступні на сайті кластера WASH5. Відтепер на 
субнаціональному рівні у всіх трьох субнаціональних кластерах працюють координатори на посаді. Їхня 
задача — на національному рівні встановлювати зв’язки та визначати відповідні потреби в підтримці 
для посилення координації на місцевому рівні. 

 
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)  

• За участю Управління ООН з координації гуманітарних питань (UNOCHA), Департаменту охорони та 
безпеки ООН (UNDSS), Всесвітньої продовольчої програми (WfP) та міжнародних 20 червня НУО 
організовано міжвідомчий конвой до Краматорська та Слов’янська (Донецька область). 80 тонн засобів 
захисту, харчування та засобів санітарії та гігієни6 передано відділам соціального захисту 
муніципалітетів-одержувачів для подальшого розподілу серед найбільш уразливих сімей з дітьми та 
людей з інвалідністю.  

• У рамках місій МШР до пріоритетних важкодоступних районів доставлено життєво необхідні засоби 
медичного призначення до Харкова (Харківська область); Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки, 
Дружківки, Сіверська (Донецька область); Василівки, Апостолового та Кривого Рогу (Дніпропетровська 
область). До поставок увійшли гігієнічні набори, резервний запас води, міжвідомчі, акушерські аптечки 
та аптечки першої допомоги, а також продукти харчування для розміщення на складах у випадку втрати 
доступу до географічних районів. 

• Після оцінки потреб у місті Дніпро (Дніпропетровська область) було доставлено необхідне медичне 
обладнання, витратні матеріали та медикаменти (включаючи набори, продукти харчування, монітори, 
кисневі концентратори) до Дніпровської дитячої обласної лікарні та Центру матері та дитини імені 
Руднєвої, які є стаціонарними закладами екстреної допомоги для важкопоранених дітей, переміщених 
з Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. 

• До закладів охорони здоров’я Запоріжжя та Харкова були передані набори невідкладної допомоги для 
новонароджених разом із основними дитячими засобами гігієни для подальшого розповсюдження 
сім’ям. 

 

 

 
5 Водопостачання, санітарія та гігієна | Гуманітарна допомога 
6 До поставок увійшли засоби захисту (набори для дозвілля та раннього розвитку), харчування (печиво з високим вмістом енергії, харчовий 

пайок для екстреної допомоги (BP5), засоби санітарії та гігієни (гігієнічні набори для жінок та дівчат / непродовольчі товари). 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene


 

 

Огляд програм допомоги 
Здоровʼя та харчування: З 24 лютого 3 270 846 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: 

• У пологові будинки та перинатальні центри передано 1406 наборів для новонароджених7. 

• 30 тисяч матраців відправлено в обласні заклади охорони здоров'я та притулки. 

Продовжуються заходи з охорони здоров’я з екстреною складовою для населення Донецька, постраждалого 
внаслідок війни. Завершено поставку медичних наборів, укомплектованих згідно з рекомендаціями кластера 
охорони здоров’я. Десять наборів передали жителям Волноваського району (Докучаєвська лікарня). Завершено 
закупівлю акушерських і гінекологічних наборів (за стандартом ЮНІСЕФ) для надання необхідної допомоги 
новонародженим, незабаром акушерські набори будуть доставлені кількома партіями.  

Захист дітей: З 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали 1 145 019 дітям та опікунам послуги із підтримки 
психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, щоб допомогти їм впоратися з тяжкими наслідками війни та 
переміщення. Загалом 58 696 дітей та їхніх сімей скористалися спеціалізованими послугами з ведення випадків 
та були направлені до відповідних соціальних служб, а 36 605 жінок і дітей скористалися послугами служб 
реагування на гендерне насильство, зниження ризиків та допомоги, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. 

За звітний період: 

• 63 мультидисциплінарні групи швидкого реагування охопили понад 30 тисяч людей (4,5 тисяч онлайн), 
серед яких 20 262 дорослих і 10 384 дітей, за допомогою інтегрованих послуг. Більше 60 відсотків, у тому 
числі 589 дітей, були направлені до спеціалізованих медичних, соціальних та юридичних служб. Загалом 
12 818 людей (1 562 онлайн), у тому числі 9 114 дорослих та 3 704 дітей, отримали інформацію щодо 
захисту дітей. Крім того, 1151 людина (369 онлайн), серед яких 915 дорослих та 236 дітей, отримали 
інформацію про те, як зменшити ризик насильства над дітьми та гендерно обумовленого насильства (ГОН). 
Приблизно 454 людини, які зазнали насильства, були направлені до служб соціальної допомоги, охорони 
здоров’я, соціальної роботи або юстиції/правоохоронних органів, тоді як 6 502 людини отримали 
інформацію щодо реагування на гендерно обумовлене насильство та насильство щодо дітей. 
Професіонали мобільних груп покращили знання щодо орієнтації в харчуванні (140 учасників), 
консультування (167 учасників) та першої медичної допомоги (153 учасники). Наразі тривають тренінги з 
попередження ГОН, насильства над дітьми та гуманітарного ведення справ. 

• 225 235 дітей, батьків та опікунів, у тому числі 4 203 дитини з обмеженими можливостями, отримали послуги 
з психосоціальної підтримки, гуманітарну допомогу та інші послуги захисту через 24 дитячі точки “Спільно”, 
мобільні бригади, персонал соціальних служб, груповий нагляд, консультації по лінії довіри та однорангові 
сесії підтримки. ЮНІСЕФ продовжив надавати послуги із захисту понад 2 100 людям, які постраждали 
внаслідок військових дій, у тому числі 1 400 дітей. Крім того, ЮНІСЕФ підтримав надання психологічних 
консультацій 129 місцевим фахівцям, залученим до реагування на надзвичайні ситуації, щоб запобігти 
вигорянню. 

• 500 фахівців (психологів, педагогів, суддів, юристів, адвокатів та інших) пройшли підготовку для надання 
послуг з психосоціальної підтримки дітям та опікунам, у тому числі спеціалізованої психологічної допомоги 
дітям, які постраждали від насильства, та дітям-правопорушникам. Близько 14 860 дітей та вихователів з 
усіх регіонів України скористалися послугами цих фахівців. 

• 165 тисяч батьків і опікунів отримали матеріали та повідомлення з психосоціальної підтримки, розроблені 
ЮНІСЕФ, та покращили свої знання щодо підтримки дітей у дистресі та подолання власного стресу. 

• Міністерство соціальної політики та ЮНІСЕФ підписали меморандум про домовленість щодо захисту дітей-
переміщених осіб та сприяння оцінці найкращих інтересів8, у тому числі дітей без супроводу та дітей, 
розлучених з сім’єю. 

Стартувала кампанія ”Дитина не сама” | Інструкція з турботи (msp.gov.ua). Станом на кінець червня близько 20 
600 сімей вказали, що хочуть взяти на виховання дітей без супроводу та розлучених із сім’єю дітей. Після 
перевірки відібрані сім’ї проходять навчання та сертифікацію прийомних сімей. ЮНІСЕФ забезпечує 
комплексну допомогу на основі індивідуальних планів для 13 тисяч дітей. 

Освіта:  

Із 24 лютого 288 853 дитини отримали доступ до навчання за допомогою матеріалів, наданих ЮНІСЕФ, а 395 

 
7 Містять набір речей, необхідних дитині в перший місяць життя: пелюшки, одяг, засоби гігієни тощо. 
8 Оцінка найкращих інтересів – це оцінка окремої дитини, призначена, щоб переконатися, що найкращі інтереси дитини є предметом 

першочергової уваги при визначенні того, які дії необхідно вжити для підтримки дітей без супроводу та розлучених дітей. 

https://dity.msp.gov.ua/


 

 

042 дитини були залучені до формальної чи неформальної освіти. 

У співпраці з Міністерством освіти і науки ЮНІСЕФ надав 5 050 ноутбуків вчителям, чиї школи були зруйновані 
війною, що допоможе їм ефективно спілкуватися зі студентами та відновити дистанційне навчання восени. 

ЮНІСЕФ продовжує підтримувати розробку та координацію Національного багатопредметного тестування у 
рамках вступної кампанії 2022 року. Свою участь у НБТ підтвердили понад 150 тисяч абітурієнтів. НБТ 
розроблялося з урахуванням потреб дітей з обмеженими можливостями. ЮНІСЕФ і партнер також провели 
онлайн-практикуми та надали матеріали для понад 45 тисяч дітей з метою покращити їхню підготовку до НБТ. 

За звітний період: 

• ЮНІСЕФ доставив 203 набори для раннього розвитку дітей (РДД), 16 наборів для дозвілля та 135 
комплектів «школа в коробці» в дитячі садки, школи, інклюзивно-ресурсні центри, молодіжні центри та 
інші місця. Понад 22 тисячі дітей та підлітків скористалися цими засобами в Києві, Чернігівській, 
Чернівецькій, Полтавській, Вінницькій та Закарпатській областях. 

• ЮНІСЕФ та партнери провели онлайн-тренінги з психосоціальної підтримки, а також щодо правил 
безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами та навчання через гру для 744 вихователів 
дошкільних закладів Вінницької, Хмельницької та Полтавської областей. Підготовлені вчителі 
організували активності для понад 3 400 дітей. 

• Понад 1000 дітей відвідали понад 200 навчальних занять, організованих на 115 локаціях у Львівській, 
Тернопільській та Івано-Франківській областях. Понад 400 батьків відвідали майстер-класи з 
психосоціальної підтримки та домашнього навчання для маленьких дітей у 10 дитячих точках “Спільно”. 

• У соціально-емоційних заходах, організованих у точках “Спільно”, взяли участь 2 362 дитини з 
Чернігівської, Харківської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Запорізької областей. Крім того, 
спільно з волонтерською організацією у Львівській області ЮНІСЕФ провів заходи з соціально-
емоційної підтримки та соціальної згуртованості для 433 дітей-переселенців. 

Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH).  Із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води 
для 2 592 339 людей, переважно через підтримку водних компаній хімікатами та обладнанням для очищення води, 
а також організовуючи доставку води, роздачу бутильованої води та наявність води у колективних центрах та 
інших критично важливих обʼєктах інфраструктури. Крім того, 354 104 людини отримали предмети гігієни та 
санітарії. 

ЮНІСЕФ продовжує підтримку водоканалів (водогосподарські підприємства) у Харкові, Житомирі та Кривому Розі 
хімічними засобами для очищення води, забезпечуючи доступ до безпечної питної води для мешканців. Крім того, 
Ірпінському водоканалу надали автокран для ремонту системи водопостачання.  

За звітний період ЮНІСЕФ доставив 15 967 упаковок дитячих підгузків, 800 дитячих гігієнічних наборів, 5 671 
гігієнічних наборів з підгузками для дорослих, 3 040 гігієнічних і санітарних наборів, у тому числі для жінок і дівчат-
підлітків, 11 тисяч упаковок гігієнічних прокладок та 458 гігієнічних наборів для установ до Чернівецької, Донецької, 
Черкаської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, 
Чернігівської, Полтавської областей. Це покращило доступ до найважливіших гігієнічних засобів для 62 534 людей. 
Крім того, разом із засобами гігієни домогосподарствам та установам роздали фільтри для води, ємності для води 
та таблетки хлору для очищення води.  

ЮНІСЕФ продовжив підтримку Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), надаючи резервуари 
для води, таблетки для очищення води та водоочисні установки. Обладнання передано ДСНС у Львові та буде 
розподілено по країні для підтримки ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Також ЮНІСЕФ продовжив підтримувати доступ до безпечної питної води та найважливіших засобів гігієни в 
найбільш постраждалих від війни районах. За звітний період воду у пляшках і каністри з водою роздали 2 372 
мешканцям Маріуполя. Гігієнічні набори, дитячі підгузки та пелюшки для дорослих отримали 3 268 мешканців 
Донецьку, Маріуполя, Шахтарську, Лиману та Старомихайлівки Для покращення практики профілактики інфекцій, 
контролю та очищення закладам охорони здоров’я в Донецьку, Маріуполі, Макіївці, Горлівці та інших містах 
Донецької області були надані інституційні гігієнічні набори. Загалом підтримкою закладів охорони здоров’я 
скористалися 13 884 людини. 

Соціальний захист: Продовжено програму гуманітарної грошової допомоги сімʼям з дітьми. 15 червня програма 
розширила критерії, що дозволило охопити більше сімей. Тепер право на участь у програмі надано сімʼям з трьома 
або більше дітьми або з принаймні однією дитиною з інвалідністю. Після 10-денної паузи для завершення платежів 
і спілкування із заявниками, зареєстрованими до 6 червня, 15 червня платформи як дистанційної, так і особистої 
реєстрації були знову відкриті для заявок на отримання грошової допомоги. Наприклад, SMS-повідомлення з 
підтвердженням отримання заявок було розіслано понад 150 тисячам сімей. 24 764 сімʼї отримали багатоцільову 
гуманітарну грошову допомогу на загальну суму $25 241 599. Загалом було охоплено 123 820 людей (з яких 76 
148 — діти: 47 відсотків дівчаток, 53 відсотки хлопчиків). Також було охоплено 13 114 дітей з інвалідністю9. 

ЮНІСЕФ продовжує консультації з Міністерством цифрової трансформації та Мінсоцполітики щодо використання 

 
9 ЮНІСЕФ перевіряє та оновлює дані щодо грошової допомоги сімʼям та дітям за звітний період. 



 

 

національних програм “ДІЯ” та “єДопомога” як додаткових платформ для реєстрації сімей. Ключовим принципом 
залишається координація з гуманітарними організаціями. ЮНІСЕФ очолює виконавчу команду Робочої групи з 
питань готівки, яка пов’язує гуманітарну допомогу з соціальним захистом. Цього тижня ЮНІСЕФ приєднається до 
міжвідомчої платформи з усунення дублікатів, з’єднавши свою базу даних з іншими агентствами Робочої групи з 
питань готівки. Цього тижня буде укладено угоду з Укрпоштою, щоб не охоплені банківськими послугами сімʼї 
отримували грошову допомогу. Також укладене нове партнерство з місцевою неурядовою організацією для 
підтримки особистої реєстрації в районах, які постраждали від війни, і для посилення можливостей системи 
ЮНІСЕФ з усунення дублікатів. Вносяться зміни в угоди про партнерство з двома партнерами-виконавцями, з 
метою покращити їхні можливості щодо усунення дублікатів, розгляду скарг і підзвітності перед постраждалим 
населенням. 

 
Соціальні та поведінкові зміни: Розгортання мережі дитячих точок «Спільно» триває по всій країні, у 
центральних та східних регіонах відкрилося більше місць, дружніх до дітей. Одне з останніх відкриттів відбулося 
в Кропивницькому. Зараз по всій країні працює 200 точок, включаючи відкритий, внутрішній та мобільний 
формати. 

ЮНІСЕФ, ДСНС, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Нацполіція продовжили 
реалізацію кампанії щодо правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами. У рамках кампанії 
розроблено освітньо-розважальний контент (брошури з вікторинами, загадками, зошити) та надіслано 
організаціям громадянського суспільства, дитячим точкам «Спільно» та командам ДСНС по всій Україні для 
подальшого розповсюдження на сесіях безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами та громадських 
заходах. 

Цифрова кампанія щодо правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами (ПБПВП) також 
поширювалася в соціальних мережах, охопивши понад 3 мільйони людей лише через канали ЮНІСЕФ. Контент, 
опублікований за останні тижні, включав три анімаційні ролики про правила безпеки для людей, які 
повертаються в райони, де раніше велися активні бойові дії, а також 10 навчальних роликів про різні види 
вибухівки. В останньому взяв участь собака на прізвисько Патрон, відомий своєю роботою з розмінування.  

Онлайн-уроки з ПБПВП, проведені ЮНІСЕФ та урядом у попередній звітний період (1 червня), охопили 74 700 
людей онлайн, у тому числі через Facebook, YouTube та Zoom. Крім того, 5 820 людей було охоплено через 
особисті сесії з ПБПВП у їхніх громадах, проведені ДСНС та партнерами-виконавцями ЮНІСЕФ. 

Протягом звітного періоду кампанія щодо дітей без супроводу та розлучених дітей, спрямована на запобігання 
незаконному усиновленню, торгівлі та експлуатації дітей, які постраждали від війни, охопила 10 млн людей за 
допомогою повідомлень, поширених через сім національних радіостанцій та цифрову кампанію. 

Понад 35 заходів у різноманітних інтерактивних форматах було проведено для місцевих та внутрішньо 
переміщених дітей та у таборі ЮНІСЕФ «Спільно» на Закарпатті. Протягом звітного періоду учасники табору 
вчилися створювати відео та аудіо ролики, бути журналістами. Експерти та ментори зосередилися на таких 
темах, як харчування, ПБПВП, планова імунізація та залучення дітей. Спільно з місцевою владою діти 
організували дискусію про демократію, залучення та солідарність у Свалявській міській раді. 

Щоб підвищити попит на планову імунізацію в умовах надзвичайної ситуації, ЮНІСЕФ продовжив особисті 
консультації в центрах для внутрішньо переміщених осіб і дитячих точках «Спільно». Загалом було проведено 1 
561 консультування з подальшим направленням або записом на вакцинацію. Цифровий контент про вакцинацію, 
опублікований у цьому звітному періоді, охопив 750 тисяч користувачів соціальних мереж і зосереджувався на 
особистих історіях людей, які страждали від захворювань, яким можна було запобігти вакциною. 

Розроблено детальну інструкцію щодо оформлення гуманітарних грошових переказів онлайн, яку з 15 червня 
переглянули вже понад 73 тисячі людей. Опубліковано особисті історії пільговиків із Чернігівщини та Маріуполя, 
які отримали грошові перекази. 

У рамках підзвітності перед постраждалим населенням гаряча лінія грошової допомоги продовжила щоденно 
надавати консультації отримувачам. Крім того, на офіційній веб-сторінці ЮНІСЕФ в Україні тепер доступна 
форма для зворотного зв’язку та скарг. Локалізований механізм соціальної обізнаності ЮНІСЕФ, призначений 
для інформування та покращення допомоги, використовувався для підготовки чотирьох тематичних звітів про 
соціальну обізнаність, зокрема про мінну небезпеку, холеру та РДР. 

Закупівлі та логістика  

Замовлення на закупівлі від Офісу ЮНІСЕФ в Україні до Відділу постачання ЮНІСЕФ у Копенгагені становлять 
$78,8 млн. Отримані поставки на складах України (Львів, Київ та Дніпро) оцінюються в $33,8 млн. Поставки на суму 
$28 млн були передані для розподілу між партнерами-виконавцями (приблизно 236 одержувачів по всій Україні). 

 

https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/photos/pcb.5388049557926198/5388026361261851
https://www.youtube.com/watch?v=R1_04Fo2vHU
https://www.unicef.org/ukraine/feedback-form


 

 

Зовнішні медіа 

ЮНІСЕФ продовжує висвітлювати ситуацію дітей та їхніх сімей в Україні, постраждалих від війни, та продовжує 
адвокаційну роботу щодо їх безпеки через зовнішні та внутрішні медіа ресурси. Були надані відповіді на запити 
німецьких, українських, американських та британських ЗМІ. Нижче добірка комунікаційних матеріалів, 
підготовлених за звітний період: 

Людські історії 

 
З небезпеки у відносну безпеку 
 
Це почалася війна, синку 
 
На природі набагато краще, ніж сидіти в гаражі 
 

Відео історії 

A prom amid the rubble of a school  

Sonya is from Kharkiv, Ukraine. She lived underground for a month to hide from shelling.  

Children who have fled Kharkiv share their dreams  
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Додаток 1: Результати програми (1 березня – 28 червня 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 3 126 846* 931 477▲ 

# дітей віком від 6 до 59 місяців 
вакциновані проти кору 

Загалом 
 

  1 500 00010 - - 

    Харчування
11  0,6 млн       

 
10 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. 
11 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.  

https://www.unicef.org/ukraine/stories/from-danger-to-comparative-security
https://www.unicef.org/ukraine/stories/from-danger-to-comparative-security
https://www.unicef.org/ukraine/stories/thats-war-son
https://www.unicef.org/ukraine/stories/thats-war-son
https://www.unicef.org/ukraine/stories/better-out-in-nature-than-stuck-in-a-garage
https://www.unicef.org/ukraine/stories/better-out-in-nature-than-stuck-in-a-garage
https://www.youtube.com/watch?v=zAhXvMh6aTU
https://www.youtube.com/watch?v=zAhXvMh6aTU
https://www.youtube.com/watch?v=J_wejpGlYLY
https://www.youtube.com/watch?v=J_wejpGlYLY
https://www.youtube.com/watch?v=o0H1hwSKABY
https://www.youtube.com/watch?v=o0H1hwSKABY
https://www.youtube.com/watch?v=o0H1hwSKABY
mailto:mfontaine@unicef.org
mailto:akhan@unicef.org
mailto:msahin@unicef.org


 

 

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

Загалом 
 

150 000 3 790 250▲ 

# 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 2 592 339 15 830 ▲ 

# людей отримують критично важливі 
засоби WASH 

Загалом 
 

1 500 000 354 104* 88 152 ▲ 

     Захист дітей   2,1 млн 
дітей  

   

#  дітей та опікунів мають доступ до 
послуг щодо психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки12 

Загалом 
 

1 000 000 1 145 109 225 325 ▲ 

# дітей отримали індивідуальне 
ведення справ 

Загалом 
 

20 000 59 039 1 170▲ 

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

Загалом 
 

100 000 36 605 6 502  ▲ 

Освіта
13  3.6 млн       

# дітей отримують формальну або 
неформальну освіту, включаючи 
раннє навчання 
  

Загалом 
 
хлопчики 
дівчата  

3,3 млн 800 000 395 042 
 

118 892 
221 533 

58 662 ▲ 
 

5 355 ▲ 
5 482 ▲ 

# 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 27 030 2 952 ▲ 

Соціальний захист   
 

      

# домогосподарств охоплено 
багатоцільовими гуманітарними 
грошовими переказами, що 
фінансуються ЮНІСЕФ 

Загалом 
 

265 000 24 764 0 

   Інше           

 
12 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 
13 3,6 млн — це загальна потреба сектору освіти, у тому числі потреби 3,3 млн дітей. 



 

 

# людей охоплено повідомленнями 
про доступ до послуг 

Загалом 
 

10 000 000 7 090 000 90 000▲ 

# 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) 
 
 

Додаток 2: Фінансування станом на 27 червня 202214 
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 91 323 565 8 396 0 0% 

WASH 94 500 000 91 290 292 358 670 2 851 037 3% 

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

59 300 000 59 165 692 687 566 0 0% 

     Освіта 31 400 000 40 265 689 121 659 0 0% 

Соціальний захист 355 149 430 193 624 570 0 161 524 860 45% 

Загалом 624 249 430 475 669 809 1 176 291 164 375 897 26% 

 
 

 

 

 

 

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

 


