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Огляд програм і фінансування ЮНІСЕФ 

                                                                                                              

 
* 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Україна              

Гуманітарна ситуація  

Звіт №20 

Основні тези 
• Ситуація в Україні залишається дуже складною; на півдні країни 
активізувалися бойові дії. З прифронтової зони йдуть безперервні 
потоки внутрішньо переміщених осіб: за повідомленнями, щодня із 
Запоріжжя та Кривого Рогу виїжджають близько 1000 людей. 

• Новий навчальний рік розпочався 1 вересня у найбільш безпечних 
для дітей форматах, що включають онлайн-/дистанційне, денне та 
змішане навчання. 

• Починаючи з 24 лютого 4 202 762 осіб в Україні отримали доступ до 
медичних послуг завдяки товарам, наданим ЮНІСЕФ та виконавчими 
партнерами. Дитячий фонд ООН також забезпечив доступ до безпечної 
води для 3 536 026 людей, а 748 583 особи отримали критично важливі 
предмети гігієни, санітарії та послуги водопостачання.  

• За період із 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали допомогу з 
підтримки психічного здоровʼя та психосоціальну допомогу 1 858 670 
дітям та їхнім опікунам. Також 68 281 дитина та сім’я отримали послуги 
з ведення випадків та спрямування до служб захисту, а 84 694 жінки та 
дитини скористалися послугами служб реагування на гендерне 
насильство, зниження ризиків та допомоги, що функціонують за 
підтримки ЮНІСЕФ. 

• Починаючи з 24 лютого 763 131 дитина отримала доступ до 
формальної або неформальної освіти. Крім того, 280 463 дитини 
навчалися за допомогою матеріалів, наданих ЮНІСЕФ.   

• Багатоцільова гуманітарна грошова допомога від ЮНІСЕФ охопила 
625 282 особи. 

• Екстрене міжвідомче звернення щодо війни в Україні було 
оновлено, щоб відобразити гуманітарні потреби в Україні до 31 грудня 
2022 року. Водночас звернення ЮНІСЕФ щодо гуманітарної діяльності 
в інтересах дітей (HAC) переглядається, щоб відобразити додаткові 
фінансові потреби відповідно до Рівня 1 (Україна) для розширення та 
підтримки критично важливих послуг і захисту до кінця року. Оновлене 
звернення HAC буде оприлюднене у вересні. 

Загальний статус дефіциту фінансування HAC не 
відображає дефіцит за секторами. Додаткові відомості 
за секторами див. у Додатку 2. Представлені цифри 
можуть відрізнятися за той самий період через 
коливання обмінного курсу, оцінки вартості відновлення, 
а також у процесі розподілу гнучкого фінансування.  
 

   Звітний період: 24 серпня — 6 вересня 2022 року 

Діти у класній кімнаті своєї школи в Ірпені, відремонтованої ЮНІСЕФ напередодні 
нового навчального року. U
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  У цифрах 

3,3 млн 
дітей в Україні потребують допомоги 

(оновлене Екстрене звернення  

щодо ситуації в Україні, серпень 2022 р.) 

 

 

17,7 млн 
людей в Україні потребують допомоги  

(оновлене Екстрене звернення  

щодо ситуації в Україні, серпень 2022 р.) 

 

6,97 млн 
внутрішньо переміщених осіб  
(МОМ, Загальне опитування населення України, 
раунд 8, 23 серпня 2022 р.) 
 

1,65 млн 
дітей, на яких спрямована допомога 
ЮНІСЕФ у період із березня по серпень 
2022 р. 

(НАС, квітень 2022) 

Запит фінансування ЮНІСЕФ на гуманітарні 

потреби у 2022 р.  $624 млн 

Статус фінансування на 6.09 ($ млн) 

 

Отримано 
611,4

Перенесенн
я залишку 

1,7  

Інші джерела 
2,5 

Дефіцит 8,6

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022


 

 

   Фінансування та партнерства  

ЮНІСЕФ отримав $611,4 млн для допомоги в Україні з необхідної суми $624,2 млн відповідно до Рівня 1 
(Україна), вказаної в оновленому зверненні щодо гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) в Україні у 
зв'язку з потоком біженців у 2022 році (на період березень — серпень 2022 року). Слідом за переглядом 
Екстреного міжвідомчого звернення щодо ситуації в Україні з метою відображення гуманітарних потреб і планів 
щодо гуманітарної допомоги в Україні до кінця грудня 2022 року звернення ЮНІСЕФ HAC, відповідно, 
переглядатиметься до кінця цього року. Воно повинно відобразити додаткові фінансові потреби для 
збільшення масштабів і підтримки критично важливих послуг і допомоги в захисті в Україні з пріоритезацією 
повернення до навчання та підготовки до зимового періоду. Оновлений запит HAC буде оприлюднено у 
вересні.  

Своєчасні та щедрі внески партнерів із державного сектору залишаються критично важливими. Особливу 
подяку ЮНІСЕФ висловлює урядам Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, 
Італії, Ірландії, Італії, Японії, Кувейту, Латвії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Республіки Корея, 
Сербії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Таїланду, Великої Британії, США та Вʼєтнаму, 
Європейській комісії, Центральному фонду реагування на надзвичайні ситуації ООН (CERF) та 
Багатопартнерському цільовому фонду ООН. Фонд «Освіта не може чекати» підтримав Рівень 1 внеском у 
розмірі $2,5 млн, які були спрямовані на інклюзивний доступ до безпечного навчання для постраждалих від 
війни дітей і підлітків в Україні. 

Поточні кампанії зі збирання коштів, що проводяться національними комітетами та офісами ЮНІСЕФ на рівні 
країн, забезпечили своєчасну та 87% гнучку підтримку від приватного сектору, в тому числі від корпоративних 
партнерів, фондів, благодійних організацій та індивідуальних донорів. При цьому фактичних коштів уже 
переказано на загальну суму $645,697 млн — як до України, так і до країн, що приймають біженців. Приватний 
сектор забезпечив безпрецедентну підтримку: кошти пожертвували більш як 761 підприємство, 219 партнерів-
філантропів, 125 фондів та велика кількість індивідуальних донорів із більш ніж 24 країн. Серед донорів та 
партнерів із приватного сектору, які зробили значний внесок, — пан Дмитро Муратов, який пожертвував кошти 
від продажу своєї Нобелівської премії миру 2021 року, Novo Nordisk Fonden, Pandora, William Demant 
Foundation, Equinor, Ericsson, H&M, Marks and Spencer, JP Morgan, Phillips, Capgemini, Visa International, Lego 
Foundation, Axa, Hitachi, Formula One, Daichi Sank, United Internet, Action, BMW, Daimler Trucks, Mercedes-Benz 
Grand Prix та Olam Group, SHO Partners, Akelius Foundation, Aeon Corporate Ltd та Co-op Deli Consumers 
Cooperative Union, Lund Trust, Apple, Google, ING, Louis Vuitton, Toyota, PWC, EY, Heartland, Ikea, Nokia, UBS та 
Optimus Foundation.   

ЮНІСЕФ продовжує співпрацю з урядом України, агенціями ООН, громадськими та неурядовими організаціями 
та іншими гуманітарними партнерами. Тривають консультації з радниками Президента, ключовими 
міністерствами (Міністерством закордонних справ, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і 
науки, Міністерством молоді та спорту та Міністерством охорони здоров'я), мерами кількох міст (зокрема міст, 
дружніх до дітей та молоді) та офісами омбудсменів. Завдяки багаторічній присутності в Україні ЮНІСЕФ 
запровадив партнерства із ключовими громадами, а тепер розширює їх в усіх регіонах. Близько 92 державних 
партнерів та партнерів із громадянського суспільства співпрацюють із ЮНІСЕФ, щоб задовольнити критично 
важливі потреби дітей та сімей по всій Україні. 

 
Огляд ситуації та гуманітарні потреби   

Ситуація в Україні залишається вкрай складною. Активні бойові дії тривають; ще більш інтенсивними вони 
стають на півдні. З населених пунктів неподалік лінії фронту йде постійний потік внутрішньо переміщених осіб: за 
повідомленнями, щодня із Запоріжжя та Кривого Рогу виїжджають близько 1000 людей. 

На південному заході України навколо Запорізької АЕС — найбільшої атомної станції у Європі — тривають 
обстріли, що підвищує ризик ядерної аварії. Наприкінці серпня станцію відвідали спостерігачі Міжнародного 
агентства з атомної енергії, які закликали припинити обстріли, створити зону безпеки та посилити охорону навколо 
станції. 

Надзвичайна ситуація ще більше ускладнюється через невизначеність щодо нових потенційних цілей або 
посилення конфронтації, обмеження гуманітарного доступу до непідконтрольних уряду територій, підвищення 
вразливості сімей у зв’язку із відсутністю постійних джерел доходу та наближенням зими, підвищення ризику 
відключення електроенергії, дефіциту палива й газу. Очікується, що через наближення зими до кінця вересня 2022 
року в Одесу прибудуть від 30 до 50 тисяч сімей із дітьми з північних районів України та сусідніх із Одеською 
областей. Швидше за все ці родини оселяться в Одесі і не виїжджатимуть за кордон. 

Новий навчальний рік розпочався 1 вересня в різних форматах — залежно від ситуації на місцях. Наприклад, в 
Одесі, за даними міської влади, 97% шкіл обрали онлайн-навчання. Із 737 шкіл Одеської області відкрито лише 
326 (59 шкіл працюють у повному обсязі, а в решті планується змішане онлайн- та офлайн-навчання). Із 855 
дитсадків відкрито лише 267. У Миколаєві не працює жодна школа, а в Миколаївській області дуже мало шкіл зі 
змішаним (онлайн- та офлайн-) навчанням. 
 

Гуманітарне лідерство, координація та стратегія  

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


 

 
У зв’язку зі значним і тривалим погіршенням гуманітарної ситуації в Україні ЮНІСЕФ розширив свою 
Корпоративну процедуру активації в надзвичайних ситуаціях, рівень 3, вимагаючи від всієї організації підтримки 
надання гуманітарної допомоги Україні. 
 
ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом і гуманітарними партнерами в межах міжвідомчої 
взаємодії. Дитячий фонд ООН очолює/співкерує кластерами водопостачання, санітарії та гігієни (WASH), 
захисту дітей, харчування та освіти, а також підкластером соціального захисту в рамках Робочої групи 
грошових коштів та підкластером з охорони здоров’я матері і дитини в рамках кластера охорони здоров’я, 
очолюваного ВООЗ. У кластерах WASH, захисту дітей, освіти та харчування наявні координатор та служба 
управління інформацією. 

• Кластер WASH. Субнаціональні кластери WASH продовжують запрошувати водогосподарські компанії 
до координації дій у ключових місцях і зміцнювати зв’язки на місцевому рівні. Субнаціональні центри 
діють у Вінниці (центр і північ), Дніпрі (схід) та Одесі (південь). Робоча група з гендерних питань та 
інклюзії завершила роботу над памʼятками з менструальної гігієни, Робоча група з якості води 
розробила інструкції з моніторингу якості води, а Робоча група з централізованого теплопостачання 
надає технічні рекомендації та координує дії партнерів, які бажають підтримувати системи опалення. 

• Зона відповідальності за захист прав дітей (підкластер) протягом звітного періоду готувалася до 
створення регіональних координаційних структур в Івано-Франківській та Київській областях. Також 
важливим результатом діяльності підкластера став запуск онлайн-карти послуг із захисту дітей. Наразі 
карта містить інформацію про державні обласні та районні служби захисту дітей; служби 
громадянського суспільства будуть невдовзі додані. 

• Кластер освіти підтримав кампанію «Спільно до навчання», що сприяла старту нового навчального 
року 1 вересня. Разом із Міністерством освіти і науки України кластер здійснює оцінку вступу до школи 
та продовжує співпрацю з міністерством щодо організації освітнього процесу в безпечному 
навчальному середовищі. Також для підтримки навчання дітей, які постраждали від війни, кластер 
відкрив субнаціональний координаційний центр у Дніпрі (схід України). У межах розширення 
координації кластер і партнери в непідконтрольних уряду зонах обговорюють, як налагодити 
координацію та відповідну допомогу на цих територіях. 

Стратегія трьох зон гуманітарного реагування. ЮНІСЕФ використовує зональний 
диференційований підхід до гуманітарного реагування в Україні. На сході (зона 1), де працюють 
гуманітарні коридори, триває інтенсивний і затяжний конфлікт та є обмеження доступу, ЮНІСЕФ 
використовує групи швидкого реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає 
муніципалітети, регіональні й місцеві адміністрації та партнерів із громадянського суспільства. Для цієї 
зони фонд також завчасно створив запаси засобів для підтримки дітей, жінок та осіб із уразливих 
категорій, зокрема переселенців. 50% запасів ЮНІСЕФ зосереджено в зоні 1. У центральній і західній 
частинах України (зони 2 і 3), де існують ризики небезпеки, але практично немає проблем із доступом, 
ЮНІСЕФ використовує наявні національні системи та структури й залучає місцеві органи влади 
(регіональні, муніципальні) та партнерів із 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, Одесі, Донецьку, 
Луганську, Вінниці та інших містах України. Програма «Спільно» від ЮНІСЕФ створена, щоб посилити 
можливості уряду, місцевої влади, громадянського суспільства та бізнес-партнерів у наданні 
міжгалузевої підтримки — через дружні до дітей простори (дитячі точки «Спільно») та охоплення сімей 
із дітьми, які постраждали від війни. 

 

Огляд програм допомоги 

Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1 (схід України), в тому числі через механізм швидкого реагування 
(МШР) 

• У Полтавській області (центр України) були попередньо розміщені товари для освіти, охорони здоров’я, 
санітарії, гігієни та водопостачання на суму $43 тисячі. 

• ЮНІСЕФ доставив понад 150 т гуманітарної допомоги до семи пунктів, у тому числі в Донецькій 
(Курахівська міська рада), Запорізькій (міські ради Гуляйполя, Енергодара, Кам’янська, Софіївська, Запорізька) 
та Дніпропетровській областях (Криворізька міська рада). 

• 17 серпня у складі міжвідомчої колони ЮНІСЕФ доставив три вантажівки із засобами санітарії, гігієни та 
водопостачання до Оріхова Запорізької області. 

• 19 серпня ЮНІСЕФ та ВПП у співпраці з Товариством Червоного Хреста України поширили продовольчі 
товари, засоби гігієни та товари для охорони здоровʼя в Кураховому.  

• 26 серпня міжвідомча колона з восьми вантажівок (із яких дві вантажівки ЮНІСЕФ) доставила 56 т товарів 
для соціально незахищених верств населення до Торецька Донецької області. 



 

• За звітний період було здійснено спільний моніторинговий візит з питань охорони здоров’я та безпеки дітей 
до транзитного пункту для внутрішньо переміщених осіб у Запоріжжі. 

• 28 серпня завершилася перша міжвідомча місія ООН до Миколаєва. Місія повідомила про критичну 
нестачу послуг водопостачання. Якщо негайно не вжити заходів, ризик спалаху захворювань, що 
передаються через воду, значно підвищиться. У серпні ЮНІСЕФ відправив до Миколаєва товари для 
охорони здоров’я, гігієни та санітарії на суму $772 446. ЮНІСЕФ також погодився підтримати 
налагодження доступу до 15 джерел води у лікарнях, поліклініках та шкільних дворах міста. 

Підготовка до зими 

ЮНІСЕФ в Україні впроваджує інтегрований план підготовки до зими через діючу гуманітарну програму 
для дітей. Щоб підвищити готовність до значного погіршення гуманітарної ситуації, Дитячий фонд ООН 
розширює партнерство з муніципалітетами, дружніми до дітей, та розміщує зимові набори з теплим 
одягом, черевиками та ковдрами, а також генератори, обігрівачі та паливо (пелети) на складах ЮНІСЕФ і 
в дев'яти муніципалітетах у східній, центральній та західній зонах для місій швидкого реагування. 

Дитячі точки «Спільно»  

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук відвідала Одесу, де побачила та високо оцінила роботу 
дитячої точки «Спільно» від ЮНІСЕФ. Перша інтегрована локація «Спільно» також була відкрита у школі 
в Ірпені (північ України). Тут почали надавати психосоціальну підтримку сім’ям переселенців. Майже 600 
дітей взяли участь у заходах табору «Спільно» у Закарпатській області для місцевих і переселених дітей. 
Зараз по всій Україні працюють 170 дитячих точок «Спільно», з них 120 відкритого й закритого форматів і 
50 мобільних сервісів. 

Здоровʼя та харчування  

Починаючи з 24 лютого 4 202 762 особи в Україні, зокрема діти та жінки, змогли отримати доступ до 
медичної допомоги завдяки постачанню відповідних засобів безпосередньо ЮНІСЕФ або у співпраці із 
виконавчими партнерами.  

За звітний період: 

- У 15 регіонах ЮНІСЕФ підтримав життєво необхідними ліками та медичним обладнанням 60 
медичних закладів, у тому числі 23 пологових будинки (перинатальних центри), що забезпечило 
кращий доступ до рятувальних та діагностичних послуг для 215 749 дітей та їхніх опікунів. 

- Майже 42 тисячі осіб, у тому числі понад 22 тисячі дітей (11 599 дівчаток і 10 474 хлопчиків) у 
16 регіонах отримали необхідні медичні послуги завдяки мобільним бригадам у складі лікаря, 
медсестри і психолога. В межах ініціативи «Спільно до навчання» оздоровлення дітей 
дошкільного віку тепер проводять мобільні бригади. 

- 618 дітей і 465 дорослих скористалися послугами психіатричної та психосоціальної підтримки 
за допомогою групового, офлайн- та онлайн-консультування. За підтримки ЮНІСЕФ медичні 
працівники семи закладів охорони здоров’я в Харкові, Києві, Миколаєві, Бахмуті та Івано-
Франківській області отримали індивідуальну та/або групову підтримку психічного здоровʼя та 
психосоціальну допомогу. 

- 394 особи отримали консультацію щодо вакцинації, а 76 людей — щодо харчування дітей 
грудного та раннього віку через гарячу лінію, яка працює за підтримки ЮНІСЕФ. Більшість 
(90%) запитів на консультацію стосувалися вакцинації від COVID-19. Онлайн-захід із 
підвищення кваліфікації для медичних працівників щодо стратегії вакцинації проти COVID-19 
охопив понад 12 тисяч користувачів Facebook і отримав більш як 1000 переглядів на YouTube. 

- На замовлення уряду було проведено п’ять технічних онлайн-практикумів із гуманітарного 
ланцюжка поставок та логістики. Понад 100 медичних працівників на місцях (69 жінок і 34 
чоловіки) з 20 областей покращили свої знання та спроможність забезпечити постачання через 
стійкий ланцюг поставок і логістику. Освітній онлайн-захід для медичних працівників щодо 
досвіду управління системою охорони здоров’я Миколаєва під час війни охопив понад 16 тисяч 
користувачів Facebook. 

У межах програм зв’язку між гуманітарною діяльністю та розвитком ЮНІСЕФ продовжує 
інтегрувати свою гуманітарну допомогу з довгостроковими зусиллями з розвитку шляхом 
зміцнення національної системи холодового ланцюга. Для кожного регіону України було 



 

проведено 25 онлайн-тренінгів із пасивного охолодження обладнання та моніторингу 
температури для транспортування вакцини. ЮНІСЕФ також продовжує доставляти та 
встановлювати пасивне охолоджувальне обладнання, холодильники та морозильні камери для 
вакцин, рефрижератори-фургони для транспортування вакцин, а також організовує вакцинацію на 
місцях, щоб забезпечити доступність вакцин у найбільш постраждалих регіонах. 

Захист прав дітей  

У період із 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали 1 858 670 дітям та їхнім опікунам послуги із підтримки 
психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, які покликані допомогти їм упоратися з тяжкими 
наслідками війни та переїзду. Загалом 68 281 дитина скористалася спеціалізованими послугами з 
ведення випадків та була направлена до відповідних соціальних служб, а 84 694 жінки та дитини 
скористалися послугами служб реагування на гендерне насильство, зниження ризиків та допомоги, що 
функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. 

За звітний період: 

- 1801 дитина та опікун (430 дівчаток та 441 хлопчик, у тому числі 14 з інвалідністю, та 930 дорослих) 
отримали доступ до послуг з ведення випадків. Організовані за участі ЮНІСЕФ заходи з підтримки 
психічного здоровʼя та психосоціальної допомоги, у тому числі в поєднанні зі спортом, як ефективні 
способи подолання тяжких наслідків війни та переміщення охопили 147 542 дитини та опікуна. 
Щонайменше 3827 жінок і дітей скористалися послугами служб реагування на гендерне насильство, 
зниження ризиків та допомоги, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. 

- 72 мультидисциплінарні групи швидкого реагування (мобільні бригади) за підтримки ЮНІСЕФ 
продовжували роботу з постраждалими від війни сім’ями та дітьми на заході, у центрі та на сході 
України. Вони відвідували центри для внутрішньо переміщених осіб, центри захисту громад, дитячі та 
спортивні точки «Спільно». За звітний період ними було охоплено 58 828 людей (42 621 дорослого та 
16 207 дітей, у тому числі 98 з інвалідністю), зокрема 8443 онлайн. Загалом 24 557 осіб (4704 дитини та 
19 853 дорослих) отримали спеціалізовану медичну допомогу, соціальні та юридичні послуги, а 1146 
дітей із інвалідністю отримали послуги з ведення випадків. Понад 28 тисяч опікунів також отримали 
інформацію про захист дітей, зокрема 2458 онлайн. 

- ЮНІСЕФ продовжував надавати послуги захисту у віддалених районах на сході України, охопивши 264 
особи, у тому числі 135 дітей, які постраждали внаслідок бойових дій. Крім того, 67 постраждалих дітей 
(34 хлопчики та 33 дівчинки) отримали гуманітарні послуги з ведення випадків, зокрема направлення 
для спеціалізованої допомоги. 24 місцевим фахівцям, залученим до ліквідації надзвичайних ситуацій, 
ЮНІСЕФ забезпечив психологічні консультації з метою запобігання вигоранню. 

- 3827 жінок і дітей скористалися послугами реагування на гендерне насильство над дітьми й були 
направлені до інших служб захисту. Крім того, 18 993 особи (14 860 дорослих і 4133 дитини) отримали 
інформацію про запобігання гендерному насильству над дітьми та зниження ризиків. 

- 394 фахівці (286 жінок та 108 чоловіків) покращили свої знання та навички з надання послуг підтримки 
психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, зокрема першої та спеціалізованої психологічної 
допомоги дітям-жертвам та свідкам насильства, дітям, які перебувають у контакті з законом, і дітям, які 
перебувають у кримінальному провадженні. Також вони пройшли навчання правил безпечної поведінки 
з вибухонебезпечними предметами.  

Освіта  

За період із 24 лютого 763 131 дитина була залучена до формальної або неформальної освіти через 
платформу «Всеукраїнська школа онлайн», програму «Всеукраїнський онлайн-розклад», Національний 
багатопредметний тест, освітні заходи в дитячих точках «Спільно» та на інших локаціях. Загалом 106 352 
дитини було охоплено сесіями з психологічної підтримки, соціального та емоційного розвитку, а також 
розвитку життєвих навичок, які проводили фахівці та волонтери в дитячих точках «Спільно» та на інших 
локаціях. Крім того, ЮНІСЕФ поширив набори для раннього розвитку, дозвілля та «Школу в коробці» серед 
280 463 дітей по всій Україні. 

Протягом звітного періоду: 

• ЮНІСЕФ продовжував підтримку дистанційного та змішаного навчання через платформу 
«Всеукраїнська школа онлайн». Зараз на платформі зареєстровано 449 583 користувачі, серед яких 
306 195 учнів і 118 541 викладач. 

• ЮНІСЕФ разом із партнером провели навчальні заняття з арт-терапії за допомогою народної 
творчості та малювання, а також з англійської мови, онлайн-безпеки, мінної безпеки, першої 
домедичної допомоги, психічного здоров’я та волонтерства для 1042 дітей у Харківській області. 



 

• Разом із волонтерською організацією ЮНІСЕФ провів низку пізнавально-розважальних заходів для 
89 дітей у Львівській області. Були організовані воркшопи та майстер-класи з наномолекулярної їжі, 
хімії, персонального брендингу, мистецтва, емоційної компетентності тощо. 

• У співпраці з місцевими громадськими організаціями ЮНІСЕФ провів освітні заняття для 831 дитини 
в дитячих точках «Спільно» та на інших локаціях Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та 
Полтавської областей. 

Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH)   

За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 3 536 026 людей, переважно 
шляхом надання водним компаніям хімікатів та обладнання для очищення води, а також організовуючи 
доставку й роздачу бутильованої води та постачаючи воду в колективні центри та на інші критично важливі 
обʼєкти інфраструктури. Крім того, 748 583 особи отримали основні предмети гігієни та санітарії.  

Протягом звітного періоду: 

• ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 49 666 людей. Це було досягнуто переважно шляхом 
надання водним компаніям хімікатів та обладнання для очищення води, а також завдяки організації 
доставки води, в тому числі бутильованої.  

• Засоби санітарії та гігієни надано 209 855 особам, серед яких діти, жінки, інваліди та люди похилого віку. 

Основна увага приділялася забезпеченню гігієнічними засобами у межах ініціативи «Спільно до 
навчання» та для зимових потреб, а також організації запасів гігієнічних засобів для реагування на 
гостру водну діарею. Як і раніше, у діяльності кластера WASH пріоритетними територіями залишаються 
схід та південь України, зокрема Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська та 
Дніпропетровська області. 

Соціальний захист  

Триває програма багатоцільової грошової допомоги ЮНІСЕФ для сімей із дітьми. Загалом від початку програми 
у березні цього року 625 228 осіб із 130 823 сімей отримали багатоцільові гуманітарні грошові перекази. 62% 

охоплених осіб становлять діти (з них 37 270 — це діти з інвалідністю). Щоб досягти такого результату, з 
початку програми ЮНІСЕФ розподілив $135 млн.  

Соціальні та поведінкові зміни  

Протягом звітного періоду було розгорнуто кампанію «Спільно до навчання», яка поєднувала контент, 
створений дітьми та їхніми опікунами, виробництво відео та зовнішню рекламу. Ініціативу підтримали лідери 
громадської думки, наприклад, відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Популяризації кампанії також сприяли 
860 білбордів і сітілайтів, розміщених у 20 регіонах. До того ж у межах кампанії були розроблені та поширені 
серед батьків та педагогів інструкції з техніки безпеки. Один із останніх матеріалів — мотиваційний ролик про 
важливість навчання. Загалом за допомогою всіх інструментів кампанія вже охопила приблизно 9 млн людей. 

З метою підвищення рівня планової імунізації по всій Україні було розпочато національну кампанію за 
допомогою зовнішньої реклами. Так, у 15 регіонах, у тому числі в областях із найнижчим рівнем імунізації, 
розміщено 800 білбордів та сітілайтів, які нагадують опікунам про рятівні вакцини. Найближчими тижнями 
кампанію розширить цифровий та створений користувачами контент. Регіональні ЗМІ також постійно залучені 
до популяризації імунізації. 

Кількість користувачів мобільного застосунку «НУМО» зросла до 25 тисяч. Створений для розміщення освітніх 
і розвивальних ігор для дітей, він із перших днів викликав інтерес у цільової аудиторії. Також на 10 тисяч зросла 
кількість унікальних відвідувачів платформи «Спільнотека», розробленої для збирання та просування 
інформаційно-освітніх та комунікаційних матеріалів ЮНІСЕФ. 

У межах підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ підтримував чотири різних механізми 
зворотного зв’язку, за допомогою яких люди могли ставити запитання та ділитися своїми проблемами щодо 
послуг і поставок (анкети, онлайн-форми та гаряча лінія). Загалом за допомогою гарячої лінії 35 876 унікальних 
користувачів отримали консультації щодо гуманітарної багатоцільової грошової допомоги. За звітний період 
було оброблено понад 72,2 тисячі звернень на гарячу лінію. 

Закупівлі та логістика  

З початку війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $92,3 млн для закупівлі життєво важливих товарів. 
На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $67,7 млн. З підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні відправлено 
допомоги на $59,1 млн (у тому числі товарів на $45,5 млн направлено партнерам-виконавцям). 

За останніх 30 днів партнерам-виконавцям було відправлено товарів на суму $9,7 млн, а на складі у Дніпрі 
розміщено допомоги на $2,4 млн. Замовлення на суму $40 млн зараз у стадії підготовки до зимових поставок, 
які проводитимуться на рівні муніципалітетів. 

 

Зовнішні медіа 

https://www.facebook.com/watch/?v=650959666082269
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/videos/1692410314464805
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/videos/588920779448864
https://www.unicef.org/eca/press-releases/new-unicef-games-app-nurtures-key-skills-ukrainian-preschoolers
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/spilno-library


 

ЮНІСЕФ продовжує висвітлювати ситуацію дітей та їхніх сімей в Україні та не припиняє адвокаційну роботу 
щодо їхньої безпеки через зовнішні та внутрішні медіа-ресурси. Нижче наведено добірку комунікаційних 
матеріалів, підготовлених за звітний період. 

Історії реальних людей: 

«Наближення нового навчального року оприявнює, яким тягарем є війна для українських дітей» 

«Я тут лишатимусь» 

«Найцінніше сьогодні — бути у безпеці й мати змогу допомагати тим, хто цього потребує найбільше» 

 «Сьогодні всі вмотивовані як ніколи. Неможливо бути некорисним» 

«Війна перевернула моє життя. Це момент дорослішання, час думати не лише про себе» 

 

Прес-релізи: 
Start of an uncertain school year for four million children in Ukraine  

«ЮНІСЕФ відзначив молодих змінотворців» 

«ЮНІСЕФ надає Україні 30 автомобілів для транспортування вакцин та закупив понад 1,5 мільйона доз вакцин» 

«ЮНІСЕФ відкриває доступ до бібліотеки «Спільно»: бази знань для дітей та порад батькам» 

 

Дата наступного звіту: 1 жовтня 2022 року 
 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/children-bear-brunt-of-war-as-school-year-starts
https://www.unicef.org/ukraine/stories/children-bear-brunt-of-war-as-school-year-starts
https://www.unicef.org/ukraine/stories/youngsters-flourish-at-spilno-camp
https://www.unicef.org/ukraine/stories/youngsters-flourish-at-spilno-camp
https://www.unicef.org/ukraine/stories/the-most-valuable-thing-today
https://www.unicef.org/ukraine/історії/«сьогодні-всі-вмотивовані-як-ніколи-неможливо-бути-некорисним»
https://www.unicef.org/ukraine/історії/«сьогодні-всі-вмотивовані-як-ніколи-неможливо-бути-некорисним»
https://www.unicef.org/ukraine/stories/this-is-the-moment-of-growing-up
https://www.unicef.org/ukraine/stories/this-is-the-moment-of-growing-up
https://www.unicef.org/press-releases/start-uncertain-school-year-four-million-schoolchildren-ukraine
https://www.unicef.org/press-releases/start-uncertain-school-year-four-million-schoolchildren-ukraine
https://www.unicef.org/press-releases/start-uncertain-school-year-four-million-schoolchildren-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/UUA-2022-ceremony
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/UUA-2022-ceremony
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-provides-30-refrigerated-vans-transporting-vaccines-ukraine-procured-over-15
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-provides-30-refrigerated-vans-transporting-vaccines-ukraine-procured-over-15
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/spilno-library
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/spilno-library


 

Контактна особа Manuel Fontaine,  
Director of Emergency 
Programmes,  
UNICEF Headquarters, 
еmail: mfontaine@unicef.org 
 

 

Afshan Khan,  
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Europe and Central Asia, 

Eеmail: akhan@unicef.org 
 

 

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

Додаток 1. Результати програми (1 березня – 6 вересня 2022 р.) 

Сектор | Показник Розд. Загальні 
потреби1 

ЮНІСЕФ та IP 

Disaggreg. Ціль у 
2022 р.  

Загальні 
результати 

Залишок 

 
Здоровʼя 

 14,1 млн 
осіб 

      

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

 
Загалом 

4,5 3 000 000* 4 202 762* 215 749 ▲  

 

# дітей віком від 6 до 59 місяців 
вакциновані проти кору 

Загалом 
 

1 500 0002 - - 

    Харчування
3  700 000 

осіб 
      

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

Загалом 
 

150 000* 3 830 - 

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

Загалом  100 000 NA - 

     WASH  16 млн 
осіб  

   

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

Загалом 9,75 3 570 000 3 536 026 49 666 ▲ 

# людей отримують критично важливі 
засоби WASH 

Загалом 4,8 1 500 
000* 

748 583* 209 855 ▲ 

     Захист дітей   2,8 млн 
дітей  

   

 
1 Цифри переглянуто на основі даних про людей, які потребують допомоги, в останній редакції Екстреного звернення, 

серпень 2022 року. 
2 ЮНІСЕФ обговорює з МОЗ питання імунізації дітей, у тому числі закупівлю вакцин проти поліомієліту та кору. У цих 
дискусіях беруть участь колеги з Відділу постачання з питань закупівлі вакцин. 
3 Показники харчування необхідно переглянути. ЮНІСЕФ надає технічну підтримку партнерам у питаннях годування 
немовлят і дітей раннього віку та передачі ключових повідомлень опікунам, а також забезпечує такими товарами, як LNS, 
дитячі суміші, дитяче харчування тощо, які сприяють профілактиці недоїдання, але не є клінічними послугами відповідно до 
показника для послуг з харчування. Що стосується добавок заліза для вагітних жінок, то 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 для профілактики.   

mailto:mfontaine@unicef.org
mailto:akhan@unicef.org
mailto:msahin@unicef.org


 

#  дітей та опікунів мають доступ до 
послуг щодо психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки4 

Загалом 
 

1 000 000 1 858 670 147 542 ▲ 

# дітей отримали послугу 
індивідуального ведення справ 

Загалом 
 

20 000 68 281 1 801 ▲ 

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

Загалом 3,7 100 000 84 694 3 827▲ 

Освіта
5  5 млн осіб       

# дітей отримують формальну або 
неформальну освіту, включаючи 
раннє навчання 
  

Загалом 
     Хлопчики 

Дівчатка 

4,6  800 000 763 131 
151 353 
418 246 

2 855▲  
1 280 ▲ 
1 575 ▲ 

# дівчаток та хлопчиків отримують 
користь від наданих освітніх послуг, 
наборів для раннього розвитку та 
комплектів для відпочинку або 
навчальних матеріалів 

   Загалом 4,6  200 000 280 463* 137 ▲  

 

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

Загалом 4,6  50 000 106 352 2 339 ▲  

 

Соціальний захист   
 

      

# домогосподарств охоплено 
багатоцільовими гуманітарними 
грошовими переказами, що 
фінансуються ЮНІСЕФ 

Загалом 
 

265 000 130 8236 42 623▲ 

   Інше           

# людей охоплено повідомленнями 
про доступ до послуг 

Загалом 
 

10 000 000 11 278 913 1 828 708 ▲  

 

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

Загалом 
 

530 000 230 824 14 133 ▲ 

 
* Результат розраховано на основі доставки товарів від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям. 

 

Додаток 2. Фінансування станом на 6 вересня 2022 року7 

 
4 Підрахунок кількості дітей та опікунів, які отримують доступ до послуг психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, 
ЮНІСЕФ в Україні переглядає відповідно до керівництва IASC на рівні спільноти в надзвичайних ситуаціях (2019 р.), яке має 
ширший погляд на доступ до таких послуг, включаючи онлайн-, соціальні канали, а також доступ до відповідних 
повідомлень. 
5 Загалом 5 млн людей потребують охоплення послугами сектору Освіта, серед них 4,6 млн дітей. 
6 625 228 осіб загалом. 
7 Цифри можуть відрізнятися за той самий період через коливання обмінного курсу, оцінки вартості відновлення, а також у 
процесі розподілу гнучкого фінансування. У зв’язку зі збільшенням потреб у підтримці оцінюються заходи реагування та 



 

Враховуючи збільшення гуманітарних потреб в Україні, переглянуте звернення 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 дають змогу ЮНІСЕФ та 
партнерам діяти швидко та стратегічно реагувати на найнагальніші потреби.  

 

* Дефіцит фінансування HAC показує прогалини за секторами. З огляду на наявні кошти ($615,6 млн) 
загальний дефіцит фінансування становить $8,6 млн. Проте галузеві потреби ЮНІСЕФ у сфері соціального 
захисту залишаються з дефіцитом фінансування у розмірі $58,7 млн на 2022 рік.  
** Суму перенесення з 2021 року було переглянуто з $1 176 291 до $1 715 655. 

 

 
 

 
пов’язані з ними фінансові вимоги, і відповідно до переглянутого Екстреного звернення подається переглянуте звернення 
HAC. Розподіл за секторами є попереднім і може бути оновлений з огляду на потреби/прогалини. 

 

Сектор Потреби 

Доступний бюджет 
Дефіцит 
фінансування 

Гуманітарні 
ресурси, 

отримані в 
2022 р. 

Інші 
ресурси, 

отримані в  
2022 р. 

Залишок 
ресурсів із 
2021 р. 

$ % 

Здоровʼя та харчування 83 900 000 
89 987 360  

 
0 520 831 0 0% 

WASH 94 500 000 100 693 937 0 491 565 0 0% 

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

59 300 000 63 152 929 0 483 122 0 0% 

Освіта 31 400 000 61 169 294 2 499 410 219 080 0 0% 

Соціальний захист 355 149 430 296 387 106 0 1057 58 761 267  17% 

Загалом 624 249 430  611 390 626  2 499 410  1 715 655 ** 
 58 761 
267* 

9% 


