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Огляд програм і фінансування ЮНІСЕФ 

                                                                                                              

 
 
 

Україна              

Гуманітарна ситуація  

Звіт №21 

Основні тези 
 На сході України тривають інтенсивні бої, проте гуманітарні організації 
отримали доступ до деяких районів регіону і мають змогу швидко доставляти 
постраждалим сім’ям із дітьми життєво необхідні товари. 

 Близько 773 тисячі домогосподарств і підприємств залишаються 
знеструмленими. Зростають побоювання, що прийдешня зима стане 
випробуванням для найбільш постраждалих сімей. 

 Новий навчальний рік розпочався 1 вересня. Освітні заклади відновили 
заняття в різних форматах. Ініціатива ЮНІСЕФ «Спільно до навчання» триває, 
підтримуючи стале навчання та спілкування дітей по всій Україні. 

 Починаючи з 24 лютого 4 532 208 дітей і жінок в Україні отримали доступ 
до первинної медичної допомоги в закладах, які підтримує ЮНІСЕФ, і через 
мобільні бригади. Також для 3 586 349 осіб було забезпечено доступ до 
безпечної питної води, а 965 896 людей, у тому числі в доступних віднедавна 
районах, отримали критично важливі предмети гігієни, санітарії та воду.  

 За період із 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали підтримку психічного 
здоровʼя та психосоціальну підтримку 2 243 415 дітям та їхнім опікунам. 77 016 
дітей та їхніх сімей отримали послуги з ведення випадків та спрямування до 
служб захисту, а 192 749 жінок і дітей скористалися послугами служб 
реагування на гендерно зумовлене насильство, зниження ризиків та допомоги, 
що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. 

 У період із 24 лютого 856 903 дітей отримали доступ до формальної або 
неформальної освіти. Крім того, 384 860 дітей скористалися послугами освіти 
за допомогою матеріалів, наданих ЮНІСЕФ.   

 Багатоцільова гуманітарна грошова допомога від ЮНІСЕФ охопила 143 
763 сімей. 

Загальний статус дефіциту 
фінансування HAC не відображає 
дефіцит за секторами. Додаткові 
відомості за секторами див. у 
Додатку 2.  
Показники, надані Службі 
фінансового моніторингу, можуть 
відрізнятися за той самий період 
через поточний розподіл гнучкого 
фінансування. 
Запит на фінансування відображає 
оновлене звернення HAC 

(публікується). 

   Звітний період: 1 — 30 вересня 2022 року 

Діти готуються до нового навчального року в дитячій точці «Спільно» від 

ЮНІСЕФ. 
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  У цифрах 

3,3 млн 
дітей в Україні потребують 

допомоги 

(оновлене Екстрене звернення  

щодо ситуації в Україні, серпень 2022 року) 

 

 

17,7 млн 
людей в Україні потребують допомоги  

(оновлене Екстрене звернення  

щодо ситуації в Україні, серпень 2022 року) 

 

7 млн 
внутрішньо переміщених осіб   
(Управління з координації гуманітарних питань,  
Звіт про ситуацію в Україні, 21 вересня 2022 року) 
 

2,3 млн 
дітей, на яких спрямована допомога 
ЮНІСЕФ з березня по серпень 2022 року 

(переглянуте НАС звернення ЮНІСЕФ, жовтень 

2022 року) 

Запит фінансуваня ЮНІСЕФ на гуманітарні потреби в 2022 році 

  $987 млн 

Статус фінансування станом на 19 вересня ($ млн) 

 

Отримано 
643,3

Перенесення 
залишку 

1,7  

Інші джерела 
2,5 

Дефіцит 339,9



 

* Розраховується на основі середньої кількості дітей, які можуть бути охоплені РКД та наборами для дозвілля та/або навчальними матеріалами 
(з огляду на одноразове використання навіть тих наборів, які можна використовувати багаторазово, щоб уникнути подвійного підрахунку дітей). 
 

   Фінансування та партнерства  

ЮНІСЕФ отримав $647 млн для допомоги в Україні з переглянутого запиту на фінансування у розмірі $987 млн, 
який буде відображено в оновленому Зверненні щодо гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC), яке 
незабаром буде оприлюднене. Переглянутий запит відображає додаткові фінансові потреби для збільшення 
масштабів діяльності й підтримки критично важливих послуг і допомоги в Україні, включаючи такі пріоритети, як 
повернення дітей до навчання та підготовка до зимового періоду. HAC узгоджується з переглянутим Екстреним 
міжвідомчим зверненням Управління з координації гуманітарних питань в Україні, яке спрямоване на надання 
термінової гуманітарної допомоги 11,5 мільйона людей, які постраждали від війни, до кінця грудня 2022 року. 

Щедрі внески надійшли від громадян і урядів Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, 
Ірландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швейцарії, 
Таїланду, Вʼєтнаму, Великої Британії, США, Бюро USAID з гуманітарної допомоги, Фонду “Освіта не може чекати”, 
Європейської комісії, обʼєднаних фондів Управління з координації гуманітарних питань на базі країни (CBPF) та 
Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації ООН (CERF). 

Поточні кампанії зі збирання коштів, що проводяться національними комітетами та офісами ЮНІСЕФ на рівні країн, 
забезпечили своєчасну та 85% гнучку підтримку від приватного сектору, в тому числі від корпоративних партнерів, 
фондів, благодійних організацій, та від індивідуальних донорів. При цьому вже переказано фактичних коштів на 
загальну суму $700,9 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, 130 
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 співпрацювати з урядом України, агенціями ООН, громадськими та неурядовими 
організаціями та іншими гуманітарними партнерами. Тривають також консультації з радниками Президента, 
ключовими міністерствами України (Міністерством закордонних справ, Міністерством соціальної політики, 
Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту та Міністерством охорони здоров'я), мерами кількох 
міст (у тому числі міст, дружніх до дітей та молоді) та офісами омбудсменів. Завдяки багаторічній присутності в 
Україні ЮНІСЕФ налагодив партнерства із ключовими громадами і тепер розширює ці партнерства 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   
 

Незважаючи на те, що за звітний період бойові дії на сході України посилилися, деякі райони стали доступними 
для гуманітарних організацій. Тож тепер туди оперативно доставляються життєво необхідні засоби. ЮНІСЕФ брав 
участь у найперших конвоях та гуманітарних місіях Організації Об’єднаних Націй у Харківській області, які 
доставили їжу, воду, гігієнічні набори, матеріали для сховищ та найважливіші предмети домашнього вжитку, 
зокрема постільну білизну, термоковдри та кухонні набори, тисячам сімей із дітьми, які були відрізані від 
гуманітарної допомоги більш ніж на п'ять місяців1. 

За даними Міненерго, знеструмленими залишаються близько 773 тисячі домогосподарств і підприємств. 
Підвищений тиск на електромережу може позбавити дітей можливості навчатися у школі та загрожує пацієнтам у 
лікарнях та інших медичних установах. Через пошкоджену інфраструктуру, інтенсивні бої та обмежене надання 
комунальних послуг прийдешня зима може стати справжнім випробуванням для сімей. ЮНІСЕФ у тісній 
координації з урядовими органами, гуманітарними партнерами та донорами продовжує оцінювати їхні нагальні 
потреби. Плани ЮНІСЕФ із підготовки до зимового періоду переглядаються та активно реалізуються, щоб 
підтримати вразливих жінок і дітей у найбільш постраждалих районах. 

Загалом в Україні близько 7 млн людей є внутрішньо переміщеними особами. Причому більшість із них переїхали 
з Донецької, Харківської та Луганської областей, що на сході України2. Велику кількість внутрішньо переміщених 
осіб приймають Київська (північно-центральний регіон), Харківська (схід), Полтавська (центр) та Дніпропетровська 
(центрально-східний регіон) області — 97 тисяч внутрішньо переміщених осіб на район3. На заході України (в 
Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях) кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб 
зменшується, що, на думку МОМ, імовірно, пов’язано з тим, що люди повертаються до своїх місць проживання 

                                                
1 Управління з координації гуманітарних питань, Звіт про ситуацію в Україні, 21 вересня 2022 року. 
2 МОМ, Базовий звіт про територію України, 12-й раунд, 26 вересня 2022 року. 
3 Там само.  



 

або переселяються деінде. Триває евакуація зі сходу та півдня України. Очікується, що вона лише прискориться 
з наближенням зими.  

Гуманітарне лідерство, координація та стратегія  
 
ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом України та гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчоі ̈
взаємодії. ЮНІСЕФ очолює/співкерує кластерами водопостачання, санітаріі ̈ 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 й дитини в рамках кластера охорони здоров’я, очолюваного ВООЗ. У 
кластерах WASH, захисту дітей, освіти та харчування наявні координатор та служба управління інформацією. 

 Кластер водопостачання, санітарії та гігієни (WASH). На національному рівні координаційний підрозділ 
кластера зосереджувався на підготовці та аналізі інформації для Огляду гуманітарних потреб на 
додачу до перегляду проєктів Українського гуманітарного фонду. Також завершується підписання 
Меморандуму про взаєморозуміння між ЮНІСЕФ та Асоціацією водоканалів, що дасть змогу зміцнити 
координаційні структури та сприяти їхній участі в більш детальній оцінці потреб у збитках. На 
субнаціональному рівні особливу увагу було приділено південному та східному хабам, щоб зміцнити 
зв’язки з місцевими органами влади та постачальниками послуг у Миколаєві, Кривому Розі та на півночі 
Херсонської області, Харкові та доступних віднедавна районах, а також збільшити внески гравців, 
присутніх і активних у цих сферах. 

Робочі групи кластера продовжували роботу за такими напрямами: доопрацювання основних 
індикаторів та внесення їх до багатогалузевої оцінки потреб, яка буде реалізована REACH; визначення 
учасників для усунення прогалин в обладнанні для перевірки якості води на запит Міністерства охорони 
здоров’я та Асоціації водоканалів; вивчення технічних варіантів для сільських громад, не підключених 
до централізованих систем водопостачання; перегляд вмісту гігієнічних наборів для окремих уразливих 
груп; запрошення найбільш постраждалих областей узяти участь у Робочій групі з централізованого 
теплопостачання, щоб висвітлити найбільш нагальні потреби, які могли б задовольнити учасники з 
доступом до ресурсів.  

 Зона відповідальності за захист прав дітей зміцнює механізми координації захисту дітей на 
національному та регіональному рівнях. Підкластер створив три субнаціональні координаційні 
структури у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, які співочолюють обласні державні 
адміністрації, Terre des Hommes та регіональні центри соціальних служб. Станом на вересень 2022 
року партнери підкластера із захисту дітей охопили загалом 1 667 665 осіб, у тому числі 929 872 дитини, 
у постраждалих від війни районах за допомогою критично важливих послуг із запобігання та 
реагування4. Щоб гармонізувати підходи до ведення випадків із захисту дітей, підкластер і члени 
робочої групи з ведення випадків розробляють стандартну операційну процедуру та протокол обміну 
інформацією. 

 Кластер освіти. Навчальний рік розпочався 1 вересня. Заклади освіти відновили діяльність у різних 
формах. За даними Міністерства освіти і науки України, 27% шкіл відновили очне навчання, 43% шкіл 
— дистанційне, 30% шкіл — змішане (очно та дистанційно). Протягом звітного періоду 145 508 дітей 
шкільного віку (з-поміж них 49% дівчаток) скористалися освітніми послугами за підтримки партнерів 
завдяки відновленню інфраструктури, створенню безпечних місць для навчання та наданню 
навчальних матеріалів. 

ЮНІСЕФ та Save the Children продовжують координувати освітній кластер на національному рівні. На 
додачу до існуючого координаційного механізму в Києві (північ країни) координаційні структури також 
були створені у Дніпрі (схід) та Львові (захід). Архітектура координації буде розширена на південь 
України й не підконтрольні уряду території (НКУТ). Наразі кластер співпрацює з 50 партнерами. 

Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації  

ЮНІСЕФ використовує зональний диференційований підхід до гуманітарного реагування в Україні. На 
сході (зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває інтенсивний і затяжний конфлікт та доступ 
обмежений, ЮНІСЕФ використовує групи швидкого реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а 
також залучає муніципалітети, регіональні та місцеві адміністрації та партнерів із громадянського 
суспільства. Для цієї зони організація також завчасно створила запас 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 (зона 2), де 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 бойових дій команда ЮНІСЕФ в Україні збільшилася з 91 до 152 співробітників. 
Провідним заходом є програма «Спільно» від ЮНІСЕФ, яка посилює 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. 

                                                
4 Серед цих послуг: обмін повідомленнями про захист дітей, обмін інформацією, психологічна підтримка, ведення випадків, розшук сім’ї та 
возз’єднання, домовленості про альтернативний догляд. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_education_cluster_dashboard_as_of_29_september_2022.pdf


 

 

Огляд програм допомоги 

Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1 

У звітний період ЮНІСЕФ реагував на потреби у доступних віднедавна районах Харківської області. Допомога 
була зосереджена на забезпеченні сімей життєво важливими засобами санітарії, гігієни, водопостачання та 
медичними товарами та включила: 

 170 тонн критично важливих гуманітарних товарів, наданих обласному департаменту охорони здоров’я 
Харкова, для вразливих громад, у тому числі в доступних віднедавна районах. Поставки на суму $630 
тис. містили набори невідкладної допомоги, хірургічне обладнання, ліки, підгузки та акушерські набори. 

 Гігієнічні набори та вода у пляшках для 8700 осіб у Шевченковому та генератор потужністю 75 кВА для 
проведення критично важливих медичних операцій під час перебоїв із електроенергією у місцевій 
лікарні. 

 Гігієнічні набори, питна вода та високоенергетичне печиво для понад 40 тисяч мешканців Чугуївського, 
Ізюмського та Куп’янського районів, які не отримували допомоги протягом шести місяців. 

 Послуги з водопостачання для медичних установ, дитячих будинків, пологових будинків та житлових 
масивів у Харківській області. 

 Комплексний пакет медичних послуг для основних медичних закладів Дніпропетровської та 
Запоріжської областей. 

 Засоби санітарії, гігієни, водопостачання для приблизно 4500 вразливих мешканців доступних районів 
Херсонської області. 

 60 тонн предметів для здоров'я, гігієни та санітарії для близько 25 тисяч людей, наданих Краматорській 
міській раді для подальшого розподілу серед сімей із дітьми та людей із обмеженими можливостями, 
які проживають у цьому місті. 

 У партнерстві з ВПП попереднє розміщення критично важливих засобів екстреної допомоги в 
Краматорську для населення Лимана (15 тисяч осіб) і критично важливих засобів охорони здоров’я, 
санітарії, гігієни, водопостачання поблизу прифронтової зони (Бахмута) для підтримки 3 тисяч людей. 

Підготовка до зими 
ЮНІСЕФ в Україні впроваджує інтегрований план підготовки до зими через існуючу гуманітарну програму 
офісу у країні, а також готуючись до можливого значного погіршення гуманітарної ситуації. У вересні 70 
тисяч дітей із внутрішньо переміщених сімей по всій Україні отримали зимовий одяг, непродовольчі 
набори (НПП) та інші товари. 

Дитячі точки «Спільно»  

У межах підготовки до холодної пори року мережа дитячих точок «Спільно» перемістилася з тимчасових 
наметів до масивних споруд. Платформа «Спільно» надає інтегровані соціальні послуги дітям і дорослим 
із внутрішньо переміщених сімей, а також громад, які їх приймають. Перехід забезпечить сталу інтеграцію 
з місцевими системами та службами, інтегровану підтримку на залізничних станціях та інші заходи з 
підготовки до зими. По всій Україні працюють 170 дитячих точок «Спільно» (120 відкритих і закритих 
форматів і 50 мобільних сервісів).  

Здоровʼя  

Починаючи з 24 лютого 4 532 208 жінок і дітей в Україні змогли отримати доступ до медичної допомоги 
через установи та мобільні бригади ЮНІСЕФ.  

За звітний період: 

- У 16 регіонах України були розподілені медичні засоби на суму майже $2,5 млн. ЮНІСЕФ підтримав 
112 медичних закладів, у тому числі 42 пологових будинки (перинатальних центри), життєво 
необхідними ліками та медичним обладнанням, щоб забезпечити кращий доступ до медичних 
послуг для дітей та їхніх опікунів. Це, зокрема, 92 обігрівачі для новонароджених, а також мобільні 
неонатальні інкубатори та портативні ультразвукові системи сканування, які можуть бути 
використані у сховищах лікарень під час надзвичайних ситуацій.  

- Щоб уникнути спалаху поліомієліту в Україні та забезпечити вакцинацію всіх дітей, ЮНІСЕФ на 
замовлення МОЗ доставив 600 000 доз пероральної поліомієлітної вакцини та 99 720 доз 
інактивованої поліомієлітної вакцини. 



 

- У межах гранту з надзвичайних ситуацій Глобального фонду у співпраці з Центром громадського 
здоров’я України ЮНІСЕФ закупив на суму $2,4 млн засоби діагностики ВІЛ для тестування та 
підтвердження ВІЛ-статусу 625 тисяч людей у період із липня по вересень 2022 року. Крім того, буде 
закуплено додаткові матеріали для профілактики ВІЛ, здійснено моніторинг лікування та тестування 
на вірусне навантаження для програми ВІЛ-інфекції в Україні. У 2023 році в Україні близько 15 тисяч 
споживачів інʼєкційних наркотиків скористаються послугами з тестування, а 50 тисяч людей, які 
живуть із ВІЛ, пройдуть тестування на вірусне навантаження для моніторингу їхнього лікування 
протягом усього життя. 

- ЮНІСЕФ надав технічну допомогу в розробці сайту SUPPORTME — інформаційного порталу, на 
якому підлітки можуть отримати онлайн-консультацію і підвищити обізнаність щодо сексуального 
життя та репродуктивного здоров’я, ВІЛ та психічного здоров’я. За звітний період сайт відвідали 
22 373 особи, 380 отримали онлайн-консультації. 

- У Житомирі та Коростені запустили програму відвідування медсестрами вдома вагітних та сімей із 
дітьми до трьох років. Медсестри консультуватимуть батьків з питань раннього розвитку дитини, 
проводитимуть медичний огляд, оцінюватимуть медичні та соціальні потреби сімей. 

У межах програм взаємозв’язку між гуманітарною діяльністю та розвитком ЮНІСЕФ продовжує 
інтегрувати гуманітарну допомогу із зусиллями щодо довгострокового розвитку. Для 
забезпечення вакцинами найбільш постраждалих регіонів ЮНІСЕФ працює над зміцненням 
національної системи холодового ланцюга. До кінця року будуть поставлене та встановлене 
обладнання для пасивного охолодження, а також холодильники й морозильники для вакцин, 
фургони-рефрижератори для транспортування вакцин та виїзної вакцинації. Також у межах 
взаємозвʼязку між гуманітарною діяльністю та розвитком ЮНІСЕФ планує переобладнати 50 
бомбосховищ у лікарнях 10 областей України. 

Захист прав дітей  

У період із 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали 2 243 415 дітям та їхнім опікунам послуги з підтримки 
психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, щоб допомогти їм впоратися з тяжкими наслідками 
війни та переміщення. Загалом 77 016 дітей скористалися спеціалізованими послугами з ведення 
випадків та були направлені до відповідних соціальних служб, а 192 749 жінок і дітей скористалися 
послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство, зниження ризиків та допомоги, що 
функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. Було перевірено 61 602 дитини, які перебувають під 
альтернативною опікою у 37 781 притулку сімейного типу. Завдяки змішаному підходу до підтримки 
місцевими органами влади та НУО їхні основні потреби (зокрема забезпечення цільовими 
непродовольчими товарами та доступом до охорони здоров’я, освіти та послуг на місці) були 
задоволені. Крім того, комунікаційна кампанія щодо запобігання сексуальній експлуатації та насильству 
й безпечного гуманітарного реагування досягла 2 065 856 переглядів в інтернеті. 

За звітний період: 

- 8735 дітей отримали послуги з індивідуального ведення випадків. Організовані за участі ЮНІСЕФ 
заходи з підтримки психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, у тому числі онлайн і в поєднанні 
зі спортом, як ефективні шляхи подолання тяжких наслідків війни та переміщення охопили 384 745 дітей 
та їхніх опікунів. Щонайменше 19 046 бенефіціарів (14 973 дорослих і 4073 дитини) скористалися 
послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство, зниження ризиків та допомоги, що 
функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. 

- ЮНІСЕФ надав послуги захисту 113 особам, які постраждали внаслідок бойових дій, у тому числі 52 
дітям у віддалених районах на сході України. Крім цього, 101 постраждала дитина (52 хлопчики та 49 
дівчаток) отримала гуманітарні послуги з ведення випадків, серед яких направлення до спеціалізованої 
допомоги. Також 32 місцевих фахівця, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій, отримали 
психологічну консультацію щодо запобігання вигоранню. 

- 63 мультидисциплінарні групи швидкого реагування (мобільні бригади) за підтримки ЮНІСЕФ 
продовжували надавати допомогу постраждалим від війни сім’ям і дітям на заході та в центрі України. 
59 570 бенефіціарів (44 937 дорослих та 14 633 дитини), у тому числі 8167 онлайн, отримали послуги 
комплексного супроводу, надані членами мобільної групи (психологом, соціальним і медичним 
працівниками, юристом). Близько 686 осіб були охоплені послугами з гуманітарного ведення випадків. 

- За допомогою телефу довіри для соціальних працівників та опікунів надано консультації та направлено 
6913 осіб, які звернулися за інформацією та консультаціями щодо наявних програм багатоцільової 
грошової допомоги, гуманітарного постачання, варіантів проживання для сімей із дітьми, доступних 
соціальних та інших послуг. 



 

- 1571 дитина з інвалідністю в приймаючих та внутрішньо переміщених родинах у восьми західних та 
центральних областях отримала спеціалізовані послуги та допоміжні засоби. 

- 726 фахівців і гуманітарних працівників пройшли тренінги для покращення надання послуг з 
психосоціальної підтримки, ведення випадків та спеціалізованих послуг для дітей із уразливих сімей, у 
тому числі з інвалідністю. 

- 70 тисяч дітей із внутрішньо переміщених сімей по всій Україні забезпечені зимовим одягом, наборами 
непродовольчих товарів та іншими речами. 

- Комунікаційна кампанія із захисту від сексуальної експлуатації та насильства та безпечного 
гуманітарного реагування мала у вересні 454 982 перегляди онлайн. 

Освіта  

За період із 24 лютого ЮНІСЕФ допоміг 856 903 дітям долучитися до формальної або неформальної освіти, 
зокрема занять із раннього розвитку. Загалом 109 132 дитини було охоплено заходами з психологічної 
підтримки, соціального та емоційного розвитку, а також розвитку життєвих навичок. ЮНІСЕФ надав набори 
для раннього розвитку дітей, комплекти «Школа в коробці», набори для дозвілля та навчальні матеріали для 
384 860 дітей. Також було відремонтовано навчальні приміщення або додаткові навчальні приміщення, 
розраховані на розміщення 4250 дітей. Щоб забезпечити стале навчання та взаємодію для дітей по всій 
країні, ЮНІСЕФ продовжував підтримувати школи в межах ініціативи «Разом до навчання» за допомогою 
очних методів (у випадку офлайн-навчання) та альтернативних способів (у випадку, коли школи 
залишаються закритими або не працюють). У співпраці з Міністерством освіти і науки та партнерами-
виконавцями ЮНІСЕФ допомагає надавати дистанційну та змішану освіту через платформу «Всеукраїнська 
школа онлайн» та інші проєкти. Для заповнення наявної прогалини у програмі загальноосвітньої школи було 
підготовлено та розміщено на «Всеукраїнській школі онлайн» понад 690 онлайн-уроків для учнів 5-11 класів. 
Близько 117 397 переміщених дітей та їхніх опікунів були проінформовані онлайн щодо того, як і де отримати 
доступ до освітніх послуг. За звітний період: 

 За підтримки ЮНІСЕФ 93 772 дитини отримали доступ до формальної та неформальної освіти, зокрема 
занять із раннього розвитку. 

 ЮНІСЕФ і партнери підтримали інтерактивні онлайн-семінари для педагогів щодо закриття 
різноманітних потреб у офлайн/онлайн-класі. У результаті понад 63 фахівці з Вінницької та 
Закарпатської областей пройшли тренінги щодо роботи з дітьми з обмеженими можливостями за 
підходом, що ґрунтується на правах людини. Це сприятиме створенню безпечного навчального 
середовища у будь-який час, у тому числі воєнний. Очікується, що навчені професіонали будуть 
проводити подальші тренінги у своїх громадах під наглядом головних тренерів. Тренінги тривають і в 
Кіровоградській області. 

 Для покращення навчальних можливостей для найбільш знедолених дітей, які перебувають у центрах 
колективного проживання, у Вінниці було обладнано три навчальних приміщення. Ще сім 
організовуються в Закарпатській та Кіровоградській областях. Загалом 446 хлопчиків і 371 дівчинка 
отримали допомогу від ЮНІСЕФ. Щоб підтримати навчання найбільш знедолених дітей і допомогти 
надолужити згаяне через пандемію COVID-19 і війну, що триває, ЮНІСЕФ організував для дітей у цих 
трьох областях спеціальні заняття. На Закарпатті цикл уроків, розпочатий улітку, завершено. Він охопив 
2578 дітей (1333 дівчинки і 1245 хлопчиків). 

 ЮНІСЕФ розпочав роздавати матеріали серед 1000 центральних шкіл і дошкільних закладів, які 
працюють офлайн. Протягом вересня комплекти для раннього розвитку, набори «Школа в коробці» та 
набори для дозвілля були доставлені до шкіл та дошкільних закладів для 104 397 дітей (50 762 дівчат 
і 50 106 хлопчиків) у Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Запорізькій, 
Хмельницькій та Сумській областях. 

 ЮНІСЕФ разом із партнерами реалізує програму підтримки молоді в Кіровоградській області. Станом 
на 30 вересня 526 молодих людей (313 жінок і 213 чоловіків) було охоплено індивідуальними та 
груповими заходами з розвитку навичок та програми UPSHIFT, а молодіжні працівники пройшли 
відповідне навчання. 

 Неформальні навчальні заходи, в тому числі з раннього розвитку, були проведені для 1287 дітей у 
точках «Спільно» та на інших локаціях у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Крім 
того, щоб забезпечити дітей психологічною підтримкою, ЮНІСЕФ та партнер організували заняття з 
арттерапії для 385 дітей, у тому числі 94 дітей-переселенців та восьми дітей із обмеженими 
можливостями. 

 210 вчителів у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях отримали планшети для 
проведення онлайн-занять із учнями. 

 ЮНІСЕФ забезпечив індивідуальними навчальними наборами 1538 дітей, у тому числі 749 дітей-



 

переселенців та 121 дитину з інвалідністю, у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 У співпраці з партнером ЮНІСЕФ залучив волонтерів для проведення освітніх заходів для 2732 дітей у 
центрі та на сході України. Крім того, волонтери надали психологічну підтримку 822 дітям у Харківській, 
Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях. 

 На непідконтрольній території Донецької області триває програма інклюзивної освіти для дітей із 
обмеженими можливостями. Однак через сильні обстріли центру міста програмні заходи перенесли до 
Макіївки. Наразі до програми долучилися 33 дитини з інвалідністю. Крім того, у вересні 21 сім’я взяла 
участь у заходах із позитивного батьківства. ЮНІСЕФ також підтримує розвиток потенціалу 
партнерського персоналу та професіоналів із громадянського суспільства щодо корекційно-
розвиткових програм для дітей із обмеженими можливостями, надання першої психологічної допомоги, 
послуг із психосоціальної підтримки та підтримки психічного здоровʼя. 

Водопостачання, санітарія та гігієна   

У період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 3 586 349 людей переважно 
шляхом надання водним компаніям хімікатами та обладнанням для очищення води, а також організовуючи 
доставку води, роздачу бутильованої води та постачаючи воду в колективні центри та на інші критично 
важливі обʼєкти інфраструктури. Крім того, 965 896 осіб отримали важливі предмети гігієни та санітарії. За 
звітний період програма WASH була зосереджена на підтримці вразливих громад у доступних віднедавна 
районах, а також на заходах цз підготовки до зими та підтримці водоканалів для забезпечення сталого 
водопостачання в районах, постраждалих від війни.   

 ЮНІСЕФ брав участь у міжвідомчих конвоях до доступних віднедавна районів, щоб доставити 
гігієнічні набори та бутильовану воду людям, які були змушені залишити свої домівки. Це вдалося 
в тому числі завдяки залученню партнерів-НУО. У доступні віднедавна райони було доставлено 
фільтри, таблетки для очищення води та резервуари, щоб жінки та діти мали доступ до безпечної 
питної води. Гігієнічні набори для сімей та переселенців, набори для інституцій, а також інші товари 
були передані в Донецьку область для підтримки населення у Святогірську та Лимані. 

 ЮНІСЕФ також приєднався до міжвідомчих місій, очолюваних Управлінням з координації 
гуманітарних питань та кластером WASH, до Харкова для оцінювання потреб людей у зимовий 
період. Відтак було розпочато закупівлю 45 мобільних котлів для Харківської та Донецької 
областей. 

 10 039 осіб у 12 областях, переважно у найбільш постраждалих від конфлікту та доступних 
віднедавна районах на сході України, зокрема в Донецькій та Харківській областях, отримали 
необхідні гігієнічні засоби. 

 ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали, в тому числі в Харкові та Кривому Розі, для 
забезпечення безпечною питною водою постраждалого населення. Закуплено хімікати та 
генератори для 13 населених пунктів5. 

 Після масштабних повеней у Кривому Розі через часткове руйнування дамби ЮНІСЕФ негайно 
надав водоканалу 2500 очисних таблеток (дозволяють отримати 500 тисяч літрів чистої води) та 
резервуари для забезпечення постраждалих домогосподарств безпечною питною водою; здійснено 
технічне оснащення водоканалів для прискореної реконструкції дамби в цілодобовому режимі; 
надано гігієнічні набори для 11 центрів колективного проживання у Кривому Розі. 

 У двох населених пунктах на не підконтрольних уряду територіях (Ольгинка та Виноградне) 
завершено ремонт сантехніки у школі та медичному закладі. 

Соціальний захист  

Загалом 143 763 сімʼї отримали багатоцільові гуманітарні грошові перекази на суму $146 991 900. Програма 
гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над охопленням 265 тисяч сімей. 

Наразі ЮНІСЕФ планує надання гуманітарної багатоцільової грошової допомоги у доступних віднедавна 
районах. Спираючись на нещодавній досвід та існуючі структури грошової допомоги та у співпраці з місцевими 
партнерами, ЮНІСЕФ надаватиме багатоцільову грошову допомогу сім’ям із дітьми, щоб забезпечити їхні 
основні потреби. 

ЮНІСЕФ і Всесвітня продовольча програма спільно очолюють виконавчу команду Робочої групи з грошових 
коштів, яка забезпечує звʼязок гуманітарної грошової допомоги з системами соціального захисту. Координатор 
з гуманітарних питань звернувся до ЮНІСЕФ із проханням стати сполучною ланкою з Міністерством соціальної 
політики у питаннях гуманітарної грошової допомоги. 

Соціальні та поведінкові зміни  

ЮНІСЕФ продовжував реалізацію багатосторонньої кампанії, спрямованої на зменшення перешкод у навчанні 
та соціалізації дітей шкільного віку. Відеоролик для соціальних мереж, створений у межах кампанії, охопив 500 

                                                
5 Любар, Охтирка, Марганець, Ромни, Бобровиця, Лозова, Харків, Бородянка, Шостка, Коростень, Черкаси, Миколаїв, Часів Яр. 

https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/videos/588920779448864


 

тисяч людей. У соціальних мережах ЮНІСЕФ відбулися онлайн-вебінари на теми, пов’язані з поверненням до 
школи, зокрема щодо доступу до освіти для внутрішньо переміщених дітей та змін у методах навчання під час 
війни. 

Спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій України ЮНІСЕФ продовжив онлайн- і офлайн-сесії з 
навчання правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами (ПБПВП) по всій Україні, 
зосередивши увагу на доступних віднедавна районах Харківської та Донецької областей. Було проведено 
понад 1000 сеансів і поширено серед дітей 100 тисяч навчально-розважальних комплектів із ПБПВП (зошити з 
вікторинами, загадками, коміксами, аркушами для розмальовок). Крім того, спільно з Міністерством освіти і 
науки України ЮНІСЕФ розробив та ознайомив педагогів із посібником для вчителів щодо ПБПВП для дітей 
шкільного віку. Також ЮНІСЕФ провів тренінги для 120 працівників місцевих гуманітарних НУО щодо навчання 
ПБПВП місцевого населення. 

Проєкт залучення ЗМІ, спрямований на популяризацію планової імунізації та вакцинації від COVID-19, було 
завершено із загальним охопленням 7,5 млн осіб (контактів). Контент із ключовими повідомленнями створено 
спільно з місцевими ЗМІ Рівненської, Чернігівської, Волинської, Львівської, Одеської, Івано-Франківської та 
Закарпатської областей. У період з липня по вересень ця діяльність сприяла створенню 86 публікацій і 
матеріалів на місцевому телебаченні, радіо та на онлайн-ресурсах. Публікації містили інформацію про 
вакцинопрофілактичні захворювання та їхні наслідки, види вакцин, наявні в Україні, важливість вакцинації для 
людей із груп ризику, щеплення під час вагітності та лактації, практичні поради внутрішньо переміщеним 
особам, батькам, освітянам тощо. 

Для популяризації грудного вигодовування та поширення інформації про позитивну поведінку щодо годування 
немовлят і дітей раннього віку ЮНІСЕФ розповсюдив 500 тисяч екземплярів друкованих матеріалів у закладах 
охорони здоров’я по всій країні. Крім того, зросло охоплення онлайн-курсу щодо здорового харчування: понад 
100 тисяч переглядів зібрали 11 епізодів, які вийшли у межах курсу протягом звітного періоду. 

Що стосується раннього розвитку дітей, то ЮНІСЕФ продовжує промоцію застосунку «НУМО», який був 
завантажений уже понад 30 тисяч разів. 

У межах підзвітності перед постраждалим населенням у вересні 2022 року було оброблено понад 128 тисяч 
звернень щодо гуманітарної грошової допомоги та проконсультовано понад 52 тисячі унікальних користувачів. 
Мережа дитячих точок «Спільно» впровадила спеціальний механізм зворотного зв’язку. 

Закупівлі та логістика  

З початку війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $98,3 млн для закупівлі життєво важливих товарів. 
На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $90,2 млн. З підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні відправлено 
допомоги на $64,4 млн, з якої товарів на $49,5 млн направлено партнерам-виконавцям. 

За останніх 30 днів партнерам-виконавцям було відправлено життєво необхідних товарів на суму $4,1 млн, а 
на складі у Дніпрі розміщено допомоги на $0,9 млн. Замовлення на суму $21 млн зараз у стадії підготовки до 
зимових поставок, які проводитимуться на рівні муніципалітетів. 

Зовнішні медіа 

ЮНІСЕФ продовжує висвітлювати ситуації 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: 

Уроки арттерапії допомагають 9-річному Кирилу віднайти надію на майбутнє 

     Майбутні медики з Івано-Франківська вчать громадян, як рятувати життя 

     Як підлітки навчаються і знаходять нових друзів у точці «Спільно» у Кропивницькому 

     Завдяки чат-боту від ЮНІСЕФ Андрій із Ізюма знайшов тимчасову сім’ю 

Як відбудовують українські школи, зруйновані війною 

Прес-релізи: 
 

UNICEF continues to provide critically needed humanitarian aid to war-affected areas in Ukraine   

Усиновлення дитини – зареєструватися кандидатом можна онлайн 
Соціальні працівники та волонтери зможуть отримати професійну підтримку на гарячій лінії ЮНІСЕФ 

Понад 70 тисяч людей отримали необхідні соціальні послуги та допомогу завдяки гарячій лінії ЮНІСЕФ 

ЮНІСЕФ надав Україні близько 700 000 доз вакцини від поліомієліту 

ЮНІСЕФ доставив критично важливі речі для гуманітарних потреб 1,5 мільйона людей у Харківській області 
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Додаток 1. Результати програми (1 березня – 30 вересня 2022 року) 

Прогрес відображається щодо переглянутих цілей реагування ЮНІСЕФ в Україні, що буде відображено в 
оновленому Зверненні ЮНІСЕФ щодо гуманітарної діяльності для дітей (HAC), яке буде опубліковано незабаром. 
Ці цілі відображають зусилля, спрямовані на розширення та підтримку критично важливих послуг і допомоги у 
сфері захисту в Україні до кінця року. Вони узгоджуються з переглянутим Екстреним зверненням Управління з 
координації гуманітарних питань, метою якого є надання термінової гуманітарної допомоги 11,5 мільйона людей, 
які постраждали від війни, до кінця грудня 2022 року. 

Сектор | Показник6 Розд. Загальні 
потреби7 

ЮНІСЕФ та IP 

Disaggreg. Ціль у 
2022 році  

Загальні 
результати 

Залишок 

 
Здоровʼя 

 14,1 млн 

осіб 
      

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

 
Загалом 

4,5 4 500 000 4 532 208  

 

329 446 ▲  

 

# дітей віком від 6 до 59 місяців, 
вакцинованих проти кору 

Загалом 
 

1 500 000 - - 

# дітей, підлітків та опікунів мають 
доступ до послуг із психосоціальної 
підтримки та підтримки психічного 
здоровʼя через мобільні бригади 

Загалом 3,766425 60 000 2090 2090▲ 

    Харчування  700 000 
осіб 

      

# основних опікунів дітей віком 0-23 
місяців, які отримують консультації з 
годування немовлят і дітей раннього 
віку (IYCF) 

Загалом 538 337 300 000 - - 

     WASH  16 млн 

людей  

   

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

Загалом 9,75 4 500 000 3 586 349 50 323 ▲ 

# людей отримують критично важливі 
засоби WASH 

Загалом 4,8 1 750 000 965 896 217 313 ▲ 

     Захист дітей   2,8 млн 
дітей  

   

                                                
6 Індикатори та цілі були переглянуті відповідно до переглянутого Екстреного міжвідомчого звернення, а також будуть відображені  в 
перегляді звернення ЮНІСЕФ HAC 2022. 
7 Цифри переглянуто на основі даних про людей, які потребують допомоги, в останній редакції Екстреного звернення, серпень 2022 року. 

mailto:mfontaine@unicef.org
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#  дітей та опікунів мають доступ до 
послуг охорони психічного здоров’я 
та психосоціальної підтримки8 

Загалом 
 

Дітей 

 
2 000 000 

 
900 000 

2 243 415 
 

829 483 

384 745 ▲ 

# дітей отримали послугу 
індивідуального ведення справ 

Загалом 
 

80 000 77 016 8 735 ▲ 

# жінок, хлопчиків та дівчаток 
отримують доступ до заходів із 
зменшення ризику гендерно 
зумовленого насильства, запобігання 
та реагування 

Загалом 3,7 1 000 000 192 749 - 

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

Загалом 3,7 100 000 107 078 22 384▲ 

# людей із безпечними та доступними 
каналами для повідомлення про 
сексуальну експлуатацію та 
насильство з боку працівників 
гуманітарних організацій 

Загалом  1 000 000 691 691 ▲ 

Освіта
9  5 млн осіб       

# дітей отримують формальну або 
неформальну освіту, зокрема 
відвідують заняття з раннього 
розвитку 
 
 

Загалом 
     Хлопчики 

Дівчатка 

4,6  1 400 000 
420 000 
980 000 

856 903 
172 921 
444 798 

93 772▲  
21 568 ▲ 
26 552 ▲ 

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

   Загалом 4,6  600 000 384 860 104 397 ▲  

 

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

Загалом 4,6  400 000 109 132 2 780 ▲  

 

# вчителів і педагогічного персоналу, 
які пройшли тренінги з надання 
послуг психосоціальної підтримки та 
підтримки психічного здоровʼя, з 
соціального та емоційного навчання 
та/або розвитку життєвих навичок 

Загалом 0,364 180 000 6997 6 997 ▲ 

Соціальний захист   
 

      

# домогосподарств охоплено 
багатоцільовими гуманітарними 
грошовими переказами, що 
фінансуються ЮНІСЕФ 

Загалом 
 

265 000 143 763 10 839▲ 

   Інше           

                                                
8 Підрахунок кількості дітей та опікунів, які отримують доступ до послуг охорони психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, 
переглядається ЮНІСЕФ в Україні відповідно до відповідного керівництва IASC на рівні спільноти в надзвичайних ситуаціях (2019 р.), яке 

має ширший погляд на доступ до таких послуг (включає онлайн-, соціальні канали, а також доступ до відповідних повідомлень). 
9 Загалом 5 млн людей потребують охоплення послугами сектору Освіта, серед них 4,6 млн дітей. 



 

# людей охоплено повідомленнями 
про доступ до послуг 

Загалом 
 

12 000 000 11 278 913 -  

 

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

Загалом 
 

530 000 239 113 8 289 ▲ 

# людей, які беруть участь в акціях із 
залучення до соціальних і 
поведінкових змін 

Загалом  800 000 260 645  

 
* Розраховано на основі доставки товарів від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям. 

 

Додаток 2. Фінансування10 
З огляду на 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 дозволяють ЮНІСЕФ та партнерам діяти швидко та стратегічно реагувати на 
найнагальніші потреби.  

 

 

 

                                                
10 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 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. 
11 Вимоги до фінансування ЮНІСЕФ були переглянуті відповідно до переглянутого Екстреного міжвідомчого звернення, а також будуть 
відображені в перегляді Звернення ЮНІСЕФ HAC 2022, який буде опубліковано незабаром після публікації поточного звіту про ситуацію. 

Сектор Потреби11 

Доступний бюджет 
Дефіцит 
фінансування 

Гуманітарні 
ресурси, 

отримані у 
2022 

Інші 
ресурси, 

отримані у  
2022 

Залишок 
ресурсів з 
2021  

$ % 

Здоровʼя та харчування 100 400 000 

90 441 572  

 

0 520 831 

9 437 597  

 

9% 

WASH 106 500 000 100 693 937 0 491 565 

5 314 498  

 

5% 

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

65 300 000 63 152 929 0 483 122 

1 663 949  

 

3% 

Освіта 60 000 000 61 169 294 2 499 410 219 080 - - 

Соціальний захист 655 149 430 

327 805 720  

 

0 1057 

327 342 655  

 

50% 

Загалом 

987 349 430  

 

643 263 450  

 

2 499 410  1 715 655  

 339 870 915  

 

34% 
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	 За підтримки ЮНІСЕФ 93 772 дитини отримали доступ до формальної та неформальної освіти, зокрема занять із раннього розвитку.
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	 У співпраці з партнером ЮНІСЕФ залучив волонтерів для проведення освітніх заходів для 2732 дітей у центрі та на сході України. Крім того, волонтери надали психологічну підтримку 822 дітям у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській та Ч...
	 На непідконтрольній території Донецької області триває програма інклюзивної освіти для дітей із обмеженими можливостями. Однак через сильні обстріли центру міста програмні заходи перенесли до Макіївки. Наразі до програми долучилися 33 дитини з інвал...
	Водопостачання, санітарія та гігієна
	У період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 3 586 349 людей переважно шляхом надання водним компаніям хімікатами та обладнанням для очищення води, а також організовуючи доставку води, роздачу бутильованої води та постачаючи во...
	 ЮНІСЕФ брав участь у міжвідомчих конвоях до доступних віднедавна районів, щоб доставити гігієнічні набори та бутильовану воду людям, які були змушені залишити свої домівки. Це вдалося в тому числі завдяки залученню партнерів-НУО. У доступні віднедав...
	 ЮНІСЕФ також приєднався до міжвідомчих місій, очолюваних Управлінням з координації гуманітарних питань та кластером WASH, до Харкова для оцінювання потреб людей у зимовий період. Відтак було розпочато закупівлю 45 мобільних котлів для Харківської та...
	 10 039 осіб у 12 областях, переважно у найбільш постраждалих від конфлікту та доступних віднедавна районах на сході України, зокрема в Донецькій та Харківській областях, отримали необхідні гігієнічні засоби.
	 ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали, в тому числі в Харкові та Кривому Розі, для забезпечення безпечною питною водою постраждалого населення. Закуплено хімікати та генератори для 13 населених пунктів .
	 Після масштабних повеней у Кривому Розі через часткове руйнування дамби ЮНІСЕФ негайно надав водоканалу 2500 очисних таблеток (дозволяють отримати 500 тисяч літрів чистої води) та резервуари для забезпечення постраждалих домогосподарств безпечною пи...
	 У двох населених пунктах на не підконтрольних уряду територіях (Ольгинка та Виноградне) завершено ремонт сантехніки у школі та медичному закладі.
	Соціальний захист
	Загалом 143 763 сімʼї отримали багатоцільові гуманітарні грошові перекази на суму $146 991 900. Програма гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над охопленням 265 тисяч сімей.
	Наразі ЮНІСЕФ планує надання гуманітарної багатоцільової грошової допомоги у доступних віднедавна районах. Спираючись на нещодавній досвід та існуючі структури грошової допомоги та у співпраці з місцевими партнерами, ЮНІСЕФ надаватиме багатоцільову гр...
	ЮНІСЕФ і Всесвітня продовольча програма спільно очолюють виконавчу команду Робочої групи з грошових коштів, яка забезпечує звʼязок гуманітарної грошової допомоги з системами соціального захисту. Координатор з гуманітарних питань звернувся до ЮНІСЕФ із...
	Соціальні та поведінкові зміни
	ЮНІСЕФ продовжував реалізацію багатосторонньої кампанії, спрямованої на зменшення перешкод у навчанні та соціалізації дітей шкільного віку. Відеоролик для соціальних мереж, створений у межах кампанії, охопив 500 тисяч людей. У соціальних мережах ЮНІСЕ...
	Спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій України ЮНІСЕФ продовжив онлайн- і офлайн-сесії з навчання правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами (ПБПВП) по всій Україні, зосередивши увагу на доступних віднедавна районах Харків...
	Проєкт залучення ЗМІ, спрямований на популяризацію планової імунізації та вакцинації від COVID-19, було завершено із загальним охопленням 7,5 млн осіб (контактів). Контент із ключовими повідомленнями створено спільно з місцевими ЗМІ Рівненської, Черні...
	Для популяризації грудного вигодовування та поширення інформації про позитивну поведінку щодо годування немовлят і дітей раннього віку ЮНІСЕФ розповсюдив 500 тисяч екземплярів друкованих матеріалів у закладах охорони здоров’я по всій країні. Крім того...
	Що стосується раннього розвитку дітей, то ЮНІСЕФ продовжує промоцію застосунку «НУМО», який був завантажений уже понад 30 тисяч разів.
	У межах підзвітності перед постраждалим населенням у вересні 2022 року було оброблено понад 128 тисяч звернень щодо гуманітарної грошової допомоги та проконсультовано понад 52 тисячі унікальних користувачів. Мережа дитячих точок «Спільно» впровадила с...
	Закупівлі та логістика
	З початку війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $98,3 млн для закупівлі життєво важливих товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $90,2 млн. З підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні відправлено допомоги на $64,4 млн, з якої товарів ...
	За останніх 30 днів партнерам-виконавцям було відправлено життєво необхідних товарів на суму $4,1 млн, а на складі у Дніпрі розміщено допомоги на $0,9 млн. Замовлення на суму $21 млн зараз у стадії підготовки до зимових поставок, які проводитимуться н...
	Зовнішні медіа
	ЮНІСЕФ продовжує висвітлювати ситуації 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:
	Уроки арттерапії допомагають 9-річному Кирилу віднайти надію на майбутнє
	Майбутні медики з Івано-Франківська вчать громадян, як рятувати життя
	Як підлітки навчаються і знаходять нових друзів у точці «Спільно» у Кропивницькому
	Завдяки чат-боту від ЮНІСЕФ Андрій із Ізюма знайшов тимчасову сім’ю
	Як відбудовують українські школи, зруйновані війною
	Прес-релізи:
	Усиновлення дитини – зареєструватися кандидатом можна онлайн
	Соціальні працівники та волонтери зможуть отримати професійну підтримку на гарячій лінії ЮНІСЕФ
	Понад 70 тисяч людей отримали необхідні соціальні послуги та допомогу завдяки гарячій лінії ЮНІСЕФ
	ЮНІСЕФ надав Україні близько 700 000 доз вакцини від поліомієліту
	ЮНІСЕФ доставив критично важливі речі для гуманітарних потреб 1,5 мільйона людей у Харківській області
	Додаток 1. Результати програми (1 березня – 30 вересня 2022 року)
	Прогрес відображається щодо переглянутих цілей реагування ЮНІСЕФ в Україні, що буде відображено в оновленому Зверненні ЮНІСЕФ щодо гуманітарної діяльності для дітей (HAC), яке буде опубліковано незабаром. Ці цілі відображають зусилля, спрямовані на ро...

