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Огляд програм і фінансування ЮНІСЕФ 

                                                                                                              

 
 
 

Україна              

Гуманітарна ситуація  

Звіт №22 

Основні тези 
 Через інтенсивні ракетні обстріли українських міст тривають 
масштабні перебої з електро- та водопостачанням, внаслідок чого люди 
залишаються без тепла та води.  

 Гуманітарні організації продовжують збільшувати свою присутність 
у звільнених областях на сході України. ЮНІСЕФ взяв участь у 
міжвідомчих конвоях, які доставили їжу, воду, гігієнічні набори, 
матеріали для сховищ і зимові набори для тисяч сімей із дітьми, 
позбавлених гуманітарної допомоги впродовж п’яти місяців. 

 За період із 24 лютого 4 629 537 208 дітей і жінок в Україні отримали 
доступ до первинної медичної допомоги в закладах, які підтримує 
ЮНІСЕФ, а також завдяки мобільним бригадам. Крім того, 115 241 
опікун дітей віком від 0 до 23 місяців отримав консультації щодо 
вигодовування немовлят і дітей раннього віку. 

 Починаючи з 24 лютого 3 923 924 особи було забезпечено 
доступом до безпечної питної води, а 989 332 людини, зокрема у 
звільнених районах, отримали критично важливі предмети гігієни, 
санітарії та воду.  

 У період із 24 лютого ЮНІСЕФ та партнери надали допомогу з 
підтримки психічного здоровʼя та психосоціальну підтримку 2 454 454 
дітям та опікунам. Також 95 907 дітей та їхніх сімей отримали послуги з 
ведення випадків та спрямування до служб захисту, а 236 654 жінки та 
дитини скористалися послугами служб реагування на гендерно 
зумовлене насильство, зниження ризиків та допомоги, що функціонують 
за підтримки ЮНІСЕФ. 

 Починаючи з 24 лютого 857 825 дітей отримали доступ до 
формальної або неформальної освіти. Крім того, 421 636 дітей 
скористалися навчальними матеріалами та освітніми заходами, 
організованими ЮНІСЕФ.   

 Багатоцільова гуманітарна грошова допомога від ЮНІСЕФ охопила 
189 579 домогосподарств. 
 

Запит на фінансування відображає 
вимоги до Рівня 1 (Україна) 
відповідно до загального звернення 
НАС ЮНІСЕФ по Україні в розмірі 
$1,4 млрд згідно з оновленими у 
вересні даними. 
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. 

   Звітний період: 1 — 31 жовтня 2022 року 

Роздача зимових наборів уразливим сімʼям у Хмельницькому. 
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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 буде спрямована допомо- 

га ЮНІСЕФ у період із березня по грудень 2022 
року 

(переглянуте НАС звернення ЮНІСЕФ, вересень 2022 

року) 

Запит фінансування ЮНІСЕФ на гуманітарні 

потреби у 2022 році  $987 млн 

Статус фінансування станом на 27.10 ($ млн) 

 

Отримано 
656,4

Перенесення 
залишку 

1,7  

Інші джерела 
2,5 

Дефіцит 326,7



 

 

   Фінансування та партнерства  

Відповідно до Рівня 1 (Україна) щодо Гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) за 2022 рік ЮНІСЕФ 
отримав $656,4 млн для допомоги в Україні із запиту на фінансування у розмірі $987 млн. Переглянутий запит 
відображає додаткові фінансові потреби для збільшення масштабів і підтримки критично важливих послуг і 
допомоги в Україні до кінця року, зокрема таких пріоритетів, як повернення 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 $714,7 млн як до України (Рівень 1), так і до країн, що приймають біженців (Рівень 2). 
Приватний сектор забезпечив безпрецедентну підтримку: кошти пожертвували більш як 761 підприємство, 226 
партнерів-філантропів, 136 фондів та велика кількість індивідуальних донорів із більш ніж 47 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. Також тривають консультації з радниками Президента 
України, ключовими міністерствами (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 встановив партнерства із ключовими громадами й тепер розширює цю 
співпрацю в усіх регіонах.  

 

Огляд ситуації та гуманітарні потреби   
 

Жовтень був позначений чотирма хвилями інтенсивних ракетних обстрілів Києва та інших українських міст. За 
оцінками уряду, щонайменше третина енергетичної інфраструктури країни була пошкоджена, що призвело до 
перебоїв із енерго- та водопостачанням. У 19 з 25 областей України спостерігалися перебої з 
електроживленням, а Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Харківська та 
Хмельницька області були знеструмлені понад чотири години. 

Через те що водопостачання важливе для роботи системи централізованого опалення в Україні, перебої в 
електропостачанні перешкоджають підготовці місцевих жителів і переселенців до зими, до того ж на тлі суворих 
погодних умов. Станом на 20 жовтня 1 мільйон переміщених українців перебували у понад 5600 центрах 
колективного проживання та потребували підтримки в зимову пору. Підготовка до прийдешньої зими 
залишається ключовим напрямом гуманітарної допомоги: гуманітарні організації розподіляють зимові запаси, 
допомагають ремонтувати центри колективного проживання та виділяють кошти на покриття основних витрат на 
рівні установ і домогосподарств у важкодоступних районах. 

Нестабільна ситуація та масовані атаки спричиняють подальше переміщення людей та зростання їхніх потреб. У 
період між першим і другим тижнями жовтня основні пункти пропуску на кордоні на заході України зафіксували 5-
відсоткове збільшення числа людей, які переміщаються. 

У жовтні бойові дії на сході України посилилися. Водночас гуманітарні організації продовжували відновлювати 
доступ до районів Харківської, Донецької та Херсонської областей. ЮНІСЕФ долучився до міжвідомчих конвоїв, 
які доставляли їжу, воду, гігієнічні набори, обладнання для сховищ та зимові набори для тисяч сімей із дітьми, 
відрізаних від гуманітарної допомоги на більш як п’ять місяців. 

Гуманітарне лідерство, координація та стратегія  
 

ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом і гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчоі ̈

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


 

взаємодії. Фонд 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 й дитини в рамках кластера охорони здоров’я, очолюваного ВООЗ. У 
кластерах WASH, захисту дітей, освіти та харчування є координатор та служба управління інформацією. 

 Кластер WASH. На національному рівні координаційний підрозділ кластера зосередився на завершенні 
оброблення вхідних даних для Огляду гуманітарних потреб на 2023 рік і допоміг розробити План 
гуманітарного реагування на 2023 рік. На субнаціональному рівні південний і східний хаби 
продовжували налагоджувати зв’язки з місцевою владою, постачальниками послуг та іншими 
субʼєктами діяльності у звільнених районах. 

Різні робочі групи кластера продовжували працювати над: (а) розробленням спеціальної оцінки WASH 
спільно з REACH; (б) розробленням технічних варіантів очищення води в сільських громадах та 
домогосподарствах; (в) завершенням розроблення гендерних інструкцій щодо вмісту наборів для 
конкретних уразливих груп; (г)  розробленням технічних варіантів опалення. 

 Зона відповідальності за захист прав дітей зміцнює механізми координації захисту дітей на 
національному та регіональному рівнях, оцінюючи потреби членів підкластера щодо запобігання, 
розв’язання та кращої координації питань захисту дітей, а також розробляючи керівні принципи, форми 
та інструменти ведення випадків. Підкластер разом із Міністерством соціальної політики також 
долучивя до розроблення Плану гуманітарної допомоги на 2023 рік. Станом на 26 жовтня партнери 
підкластера охопили загалом 1 993 626 осіб, у тому числі 1 032 374 дитини та 120 897 людей із 
обмеженими можливостями, у постраждалих від війни районах України важливими послугами із 
запобігання та реагування. 

 Кластер освіти. У жовтні партнери кластера охопили підтримкою 84 764 дітей шкільного віку (43 230 
дівчат і 41 534 хлопця). З них 29% змогли відновити навчання у відремонтованих приміщеннях або у 
покращених безпечних умовах, а 21% були забезпечені навчальними матеріалами. Кластер охопив 
21% від щорічної цільової чисельності у майже 2,4 мільйона дітей, при цьому в Закарпатській області 
найбільше охоплення (61%), а в Луганській області — найменше (2%). Прогалини в охопленні школярів 
і вчителів найбільш помітні на не підконтрольних уряду територіях. 

 Кластер харчування. Станом на 13 жовтня Гуманітарна команда на рівні країни схвалила деактивацію 
кластера харчування. Усі заходи кластера будуть включені в діяльність кластера охорони здоров’я за 
підтримки ЮНІСЕФ. 

ЮНІСЕФ і Всесвітня продовольча програма спільно очолюють виконавчу команду Робочої групи з 
грошових коштів, яка забезпечує звʼязок гуманітарної грошової допомоги з системами соціального 
захисту. Крім того, на прохання координатора гуманітарних питань у питаннях гуманітарної грошової 
допомоги ЮНІСЕФ є сполучною ланкою з Міністерством соціальної політики України. 

Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації  

ЮНІСЕФ у своїй роботі 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 та місцеві адміністрації та партнерів із 
громадянського суспільства. Для цієї зони організація 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 до реалізації своїх гуманітарних 
ініціатив. Після ескалації війни команда ЮНІСЕФ в Україні збільшилася з 91 до 167 співробітників з 35-
відсотковою присутністю персоналу в зональних офісах. 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 постраждалих від війни сімей із дітьми. 

 

Огляд програм допомоги 

Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1 

На міжвідомчому рівні ЮНІСЕФ спрямував зусилля на охоплення людей, що потребують допомоги, у східній 
частині Харківської, південній частині Херсонської та північній частині Донецької областей. Для надання 
життєво необхідної допомоги постраждалому населенню в Лимані та Ямполі (Донецька область, понад 2 тисячі 
осіб, у тому числі 441 дитина), Куп’янську (Харківська область, 2 тисячі осіб), Великій Олександрівці 
(Херсонська область, понад 5 тисяч осіб) ЮНІСЕФ та інші агентства ООН організували чотири міжвідомчих 
конвої та місії. Окрім постачання товарів, допомога включала надання послуг у дитячих точках «Спільно» та 
консультаційну діяльність багатопрофільних мобільних бригад. 

Для підтримки та зміцнення можливостей під час відключень електроенергії ЮНІСЕФ надав 14 дизель-



 

генераторів 12 закладам охорони здоров’я та комунальним підприємствам у Харківській області. 

ЮНІСЕФ розмістив запаси 120 тонн життєво важливих товарів у прифронтових містах Мар’їнського й 
Волноваського районів (Донецька область) та Миколаївці (Донецька область), а також забезпечив їх доставку 
до Бердянська, Приморського, Василівки й Акимівки (Запорізька область). Перед тим, як було відновлено 
загальний гуманітарний доступ до районів Донецької області, ЮНІСЕФ розмістив запаси товарів медичного 
призначення, засобів гігієни та санітарії для задоволення нагальних потреб 10 тисяч людей на звільнених 
територіях. 

Перші 120 тонн гігієнічних засобів (у тому числі для людей із обмеженими можливостями) було відправлено 
для близько 8 тисяч сімей переселенців із дітьми, які проживають у Кривому Розі (Дніпропетровська область) 
за межами центрів колективного проживання. 

З огляду на потенційну евакуацію людей із звільнених районів Харківської області ЮНІСЕФ підтримав понад 
20 центрів колективного проживання у Харкові, розмістивши 120 тонн засобів санітарії та гігієни. Для допомоги 
внутрішньо переміщеним особам у Дніпропетровській області, Луганській обласній державній адміністрації та 
ОГС, переміщеним із Донецької області, ЮНІСЕФ здійснив поставку зимових наборів і засобів санітарії та 
гігієни для подальшого розподілу серед приблизно 12 тисяч переміщених осіб, зокрема до 4 тисяч сімей із 
дітьми в Дніпропетровській області. 

 

Дитячі точки «Спільно»  

Наразі 72 діючі дитячі точки «Спільно» утеплені у зв’язку із наближенням зими. Зимові дитячі точки «Спільно» 
допомагатимуть залишатися на зв’язку, спілкуватися та мати доступ до різноманітних послуг. У жовтні понад 80 
тисяч дітей та їхніх опікунів відвідали дитячі точки «Спільно» по всій країні. 

Здоровʼя та харчування 

У період із 24 лютого 4 629 5371 дітей і жінок в Україні отримали доступ до медичної допомоги через установи та 
мобільні бригади ЮНІСЕФ. Крім того, 115 241 опікун дітей віком від 0 до 23 місяців отримав консультації щодо 
годування немовлят і дітей раннього віку. За звітний період: 

- Завдяки розповсюдженню за підтримки ЮНІСЕФ медичних та діагностичних засобів на суму майже 
$1,87 млн в 12 областях України щонайменше 32 300 дітей і жінок отримали доступ до життєво 
необхідної первинної медичної допомоги. Крім того, ЮНІСЕФ допоміг підвищити якість медичного 
обслуговування сімей і дітей, забезпечивши життєво важливими ліками та медичним обладнанням 
89 закладів охорони здоров’я, в тому числі 50 пологових будинків (перинатальних центрів). 35 
медичних закладів Полтавської області, де перебуває чи на найбільша кількість внутрішньо 
переміщених осіб, отримали особливу доставку, до якої увійшли необхідні акушерські, гінекологічні, 
хірургічні та медичні набори, а також монітори пацієнта, реєстратори ЕКГ та портативні системи 
ультразвукового сканування. 

- ЮНІСЕФ підтримав оцінку медичної допомоги жінкам репродуктивного віку та вагітним жінкам під 
час війни, зосередивши увагу на доступності послуг із охорони сексуального та репродуктивного 
здоров'я. Це включало оцінку послуг з планування сім’ї, діагностику та лікування гінекологічних 
захворювань, профілактику ВІЛ, підтримку здоров’я під час вагітності та підтримку постраждалих 
від сексуального насильства. Серед головних висновків такі: офіційні дані про поширеність анемії 
(1%) значно занижені, а оцінки її поширеності у групі вагітних жінок, опитаних лікарями, коливаються 
від 30% до 80%. Результати оцінки будуть розглянуті для подальшого планування та дій. 

- Щоб забезпечити розвиток і доступ до якісної життєво необхідної імунізації дітей, ЮНІСЕФ надав 
Міністерству охорони здоров’я 700 тисяч доз вакцини проти правця та дифтерії для захисту дітей 
від шести років і дорослих. 

- На замовлення Міністерства охорони здоров’я ЮНІСЕФ розпочав закупівлю вакцин проти 
поліомієліту, кору та краснухи для захисту всіх українських дітей від цих смертельно небезпечних 
захворювань у 2023 році та в першому кварталі 2024 року (424 тисячі доз інактивованої 
поліовірусної вакцини та 657 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи). 

- У межах Гранту з надзвичайних ситуацій Глобального фонду у співпраці з Центром громадського 
здоров’я України ЮНІСЕФ провів моніторинг трьох медичних закладів у Львівській області, де було 
розподілено матеріали для профілактики ВІЛ та зниження шкоди для потреб 220 людей, які живуть 
із ВІЛ. Крім того, будуть закуплені додаткові матеріали для профілактики ВІЛ-інфекції, моніторингу 
лікування та тестування на вірусне навантаження для програми ВІЛ-інфекції в Україні. 

                                                
1 Показник включає кількість запланованих бенефіціарів на підставі кількості поставлених товарів, тому може бути подвійний підрахунок. 



 

- Майже 65 тисяч людей у 19 регіонах України охоплено основними медичними послугами за 
підтримки ЮНІСЕФ (виїзди додому, мультидисциплінарні мобільні бригади лікарів, медсестер та 
психологів). Мобільні медичні бригади допомагають тисячам сімей під час війни отримати доступ 
до якісних медичних послуг вдома, не долаючи великі відстані до лікарень. У рамках впровадженої 
в Житомирській області моделі відвідування вдома 150 медсестер і сімейних лікарів уже почали 
надавати комплексні послуги сім’ям із дітьми до трьох років. 

- 959 осіб отримали консультації щодо вакцинації та 169 — щодо харчування дітей раннього віку 
через гарячу лінію «Доказова інформація про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування 
дітей до 3 років», відкриту ЮНІСЕФ та Українським католицьким університетом. Крім того, 10 
психологів і 78 медичних працівників отримали підтримку з боку супервайзерів і пройшли тренінги з 
розвитку потенціалу, що дозволило їм надавати послуги з підтримки психічного здоровʼя та 
психосоціальної підтримки дітям і жінкам, які постраждали від війни. 

- ЮНІСЕФ підтримав 34 фахівців із Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ, 
керівників медичних закладів, педагогів, соціальних працівників і психологів, які покращили свої 
знання щодо психологічної реабілітації постраждалих від війни дітей у рамках Ініціативи щодо  
підтримки психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки від Офісу Першої леді України. 

- Понад 14 тисяч людей отримали послуги з підтримки психічного здоровʼя та психосоціальної 
підтримки під час трьох онлайн-подій за участі релігійних організацій і культурних лідерів щодо 
подолання наслідків війни. 

У межах програм взаємозв’язку між гуманітарною діяльністю та розвитком ЮНІСЕФ продовжує 
інтегрувати гуманітарну допомогу із зусиллями щодо довгострокового розвитку. Для забезпечення 
необхідними вакцинами найбільш постраждалих регіонів ЮНІСЕФ працює над зміцненням 
національної системи холодового ланцюга. До кінця року будуть завершені процедури поставки та 
встановлення обладнання для пасивного охолодження, холодильників і морозильників для вакцин, 
фургонів-рефрижераторів для транспортування вакцин та виїзної вакцинації. Також у межах 
взаємозвʼязку між гуманітарною діяльністю та розвитком ЮНІСЕФ планує переобладнати 50 
бомбосховищ при лікарнях у 10 областях України. 

Для сприяння розробці гуманітарних програм і програм розвитку ЮНІСЕФ зміцнює національну 
систему холодового ланцюга, щоб забезпечити наявність вакцин у найбільш постраждалих 
регіонах. Атаки на критично важливу інфраструктуру по всій країні та викликані ними перебої з 
електроенергією ставлять під загрозу холодовий ланцюг. Для зниження цієї загрози ЮНІСЕФ 
розробив план на випадок надзвичайних ситуацій у разі відключень електроенергії на понад чотири 
години, який передбачає використання холодильних боксів для вакцин, що мають холодний термін 
служби 152 години. Всього було закуплено 5186 холодильних та морозильних камер для вакцин, 
включаючи реєстратори температури. У зачинених холодильниках, поставлених ЮНІСЕФ, вакцини 
можуть зберігатися без електрики від 55 до 113 годин. Також вони обладнані стабілізаторами 
напруги. У Львові медичний персонал пройшов семінари з підвищення кваліфікації щодо комунікації 
про вакцини, лідерства, управління охороною здоров’я, підтримки психічного здоровʼя та 
психосоціальної підтримки. ЮНІСЕФ і Міністерство охорони здоров’я також запроваджують 
цифровий онлайн-інструмент для картографування всіх сховищ / пунктів вакцинації та обладнання 
холодового ланцюга, що допоможе виявити прогалини та потреби на всіх рівнях. Реалізація проєкту 
розпочнеться в листопаді 2022 року. 

Захист прав дітей  

У період із 24 лютого за участі ЮНІСЕФ заходи із підтримки психічного здоров'я та психосоціальної 
підтримки охопили загалом 2 454 454 дитини та їхніх опікунів, щоб допомогти їм впоратися з тяжкими 
наслідками війни та переїзду. Загалом 95 907 дітей та їхніх сімей отримали допомогу від ведення 
випадків і були направлені до відповідних соціальних служб, а 236 654 жінки та дитини скористалися 
послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство, зниження ризиків та допомоги, що 
функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. Комунікаційна кампанія щодо запобігання сексуальній експлуатації 
та насильству й безпечного гуманітарного реагування досягла 2 457 090 переглядів в інтернеті. За 
звітний період: 

- 18 891 дитина була охоплена послугами 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 
211 093 дітей та їхніх опікунів. Щонайменше 4069 бенефіціарів скористалися послугами служб 
реагування на гендерно зумовлене насильство, зниження ризиків та допомоги, що функціонують за 
підтримки ЮНІСЕФ. 

- За підтримки ЮНІСЕФ у жовтні розпочали роботу три нові мультидисциплінарні мобільні групи швидкого 



 

реагування, які поширили свої послуги на звільнені райони Харківської області. Завдяки 66 мобільним 
бригадам, які працюють у 14 регіонах України, комплексний супровід став доступним для 69 338 
бенефіціарів (зокрема 10 199 онлайн): 52 918 дорослих та 16 420 дітей. 

- У жовтні було проведено моніторинг ситуації та потреб 61 697 дітей із 37 781 сімейного закладу опіки та 
34 дитячих інтернатних закладів. Результатом цієї оцінки став висновок про те, що для 160 сімей із 
дітьми, які повернулися з інтернатного закладу до біологічних сімей, буде пріоритетною додаткова 
підтримка — підготовка до зими. 

- У Донецькій області серед 14 295 дітей у закладах і вразливих сім’ях ЮНІСЕФ поширив 108 
індивідуальних наборів психологічної підтримки, 105 наборів для раннього розвитку дітей і 100 наборів 
для дозвілля. Крім того, 100 батьків/опікунів покращили свої навички з позитивного батьківства та 
піклування та отримали допомогу щодо дитячо-батьківських стосунків. 32 малозабезпечені сім’ї з 
дітьми-інвалідами отримали продуктові набори та воду. 

- Комунікаційна кампанія із захисту від сексуальної експлуатації та насильства й безпечного 
гуманітарного реагування у жовтні мала 391 234 перегляди в мережі Інтернет. 

Освіта  

За період із 24 лютого ЮНІСЕФ надав підтримку 857 825 дітям у доступі до формальної та неформальної 
освіти, зокрема раннього розвитку. Загалом 110 599 дітей було охоплено заходами з психологічної 
підтримки, соціального та емоційного розвитку, а також розвитку життєвих навичок. Крім того, ЮНІСЕФ 
передав набори для раннього розвитку дітей, комплекти «Школа в коробці», набори для дозвілля та інші 
навчальні матеріали для 421 636 дітей. Фонд сприяв ремонту навчальних приміщень або створенню 
додаткових навчальних приміщення для 4250 дітей. За звітний період: 

 У межах ініціативи «Спільно до навчання» ЮНІСЕФ запустив програму грошової підтримки опорних 
шкіл по всій Україні. Шкільні умови будуть покращені завдяки допомозі освітнім закладам в підготовці 
до зими, реабілітації та забезпеченню новими меблями, навчальними матеріалами та спеціальним 
обладнанням. Наразі 943 школи, у яких навчаються 434 034 дитини, отримали прямі грошові перекази, 
а 143 школи перебувають у процесі отримання грошових переказів. 

 ЮНІСЕФ продовжує підтримувати національну платформу дистанційного та змішаного навчання 
«Всеукраїнська школа онлайн», яка зараз налічує 324 122 зареєстрованих учня та 129 516 вчителів. У 
співпраці з партнером ЮНІСЕФ організував вебінари для вчителів з ефективного користування 
платформою «Всеукраїнська школа онлайн». Вебінари переглянули понад 45 тисяч користувачів. 

 Разом із партнером ЮНІСЕФ провів різноманітні навчальні, відпочинкові та психологічні заходи, 
охопивши 794 дітей у Чернігівській області. Організовані заходи зокрема включали творчі майстерні та 
майстер-класи, спортивні заняття та гуртки за інтересами. Крім того, діти брали участь у програмі 
«Лабораторія відповідальних громадян», де навчалися проєктному менеджменту, роботі з молоддю та 
наданню психологічної підтримки. 

 Для підтримки педагогів, які працюють із дітьми з обмеженими можливостями, ЮНІСЕФ провів тренінг 
з інклюзивної освіти. Учасники дізналися про універсальний дизайн у навчанні та Міжнародну 
класифікацію функціонування, інвалідності та здоров’я (ICF), а також обговорили, як запровадити 
інклюзивну освіту на практиці. Загалом у тренінгу взяли участь 91 педагог та інші спеціалісти з 
Вінницької, Закарпатської та Кіровоградської областей. З них 67 стали сертифікованими тренерами, які 
проведуть навчання для понад 2 тисяч освітян у своїх громадах. 

 У Кіровоградській та Вінницькій областях ЮНІСЕФ підтримав неформальну освіту 326 дітей. 

 У Кропивницькому були поширені набори для раннього розвитку, якими скористалися 500 дітей. Також 
до міської та обласної влади Миколаєва для підтримки функціонуючих навчальних закладів та 
неформальних освітніх заходів було успішно доставлено освітнє приладдя (набори для раннього 
розвитку, комплекти «Школа в коробці» та рекреаційні набори). 

 ЮНІСЕФ спільно з партнерами продовжив реалізацію молодіжної програми в Кіровоградській області. 
На 20 жовтня 2027 молодих людей були залучені до індивідуальних та групових заходів із розвитку 
навичок та програми UPSHIFT, а також пройшли навчання молодіжні працівники (1267 жінок та 760 
чоловіків). За результатами 20 співбесід завершено перший відбір учасників UPSHIFT, 10 команд 
долучаться до наступного етапу проєкту в межах тематичної хвилі «Спільно до навчання». Ментори 
пройшли навчання за оновленою методологією UPSHIFT і надалі підтримуватимуть учасників програми 
у реалізації їхніх проєктів. 

 У Донецькій області 50 підлітків із інвалідністю віком від 14 до 18 років та 40 дітей із інвалідністю віком 
від 3 до 14 років долучилися до проєкту «Навчаємося разом для всіх» за підтримки ЮНІСЕФ. У жовтні 
23 підлітки з інвалідністю пройшли заняття з англійської мови та інформаційних технологій та отримали 
профорієнтацію, 36 дітей із інвалідністю віком від 3 до 14 років отримали доступ до інклюзивного 



 

навчання та соціалізації, ознайомилися з різними професіями, 17 отримали індивідуальні комплекти 
для раннього розвитку. 10 молодих волонтерів пройшли навчання як «агенти змін» та наставники для 
дітей та підлітків із обмеженими можливостями. 12 спеціалістів та вихователів навчаються розробляти 
індивідуальні корекційно-розвиткові програми для дітей із обмеженими можливостями. 

Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH)   

За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 3 923 924 людей, переважно 
шляхом підтримки водних компаній хімікатами та обладнанням, ремонту й відновлення систем 
водопостачання, а також організовуючи доставку води, роздачу бутильованої води та забезпечуючи доступ 
до води в центрах колективного проживання, медичних і навчальних закладах, безпечних просторах 
(особливо у звільнених районах на сході України). Водночас у межах інтегрованого реагування 989 332 
людини отримали предмети санітарії та гігієни. За звітний період:  

 Головна увага була спрямована на реагування на надзвичайні ситуації з санітарією, гігієною та 
водопостачанням у звільнених районах (Балаклія в Харківській області, Лиман у Донецькій області, 
а також Запорізька та Херсонська області). Надані матеріали складалися з гігієнічних наборів, 
підгузків, гігієнічних наборів, резервуарів, каністр і таблеток для очищення води. Крім того, для 
забезпечення доступу до безпечної питної води, особливо під час відключень електроенергії, 
доставлено два генератори до Харкова та ще два — до Балаклійської міської ради. 

 ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали (водогосподарські підприємства) у вищевказаних 
областях шляхом надання хімікатів, відновлення систем водопостачання та доставляючи 
обладнання для забезпечення доступу до безпечної питної води. 

 ЮНІСЕФ забезпечив 337 575 осіб безпечною питною водою та 23 436 людей — предметами першої 
необхідності. 

Соціальний захист  

Загалом 189 579 домогосподарств із дітьми було охоплено багатоцільовою грошовою допомогою на загальну 
суму $184 921 680. Програма гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над досягненням мети — 
265 тисяч домогосподарств, у тому числі 556 581 дитина, — збільшивши загальну кількість домогосподарств 
на 32% у жовтні. ЮНІСЕФ також почав надавати гуманітарну багатоцільову грошову допомогу у звільнених 
районах, щоб задовольнити основні потреби домогосподарств із настанням зимового сезону. 

Соціальні та поведінкові зміни  

Загалом 5717 дітей із 166 навчальних закладів України взяли участь у челенджі до Дня психічного здоровʼя, 
започаткованому лідерами думок Олександром Педаном та Світланою Ройз. Експертка з питань психічного 
здоровʼя та психосоціальної підтримки (ППЗПП) Світлана Ройз провела додатковий вебінар для 3200 освітян 
про те, чому ППЗПП — це важливо та як вони можуть підтримати своїх учнів. 

В межах ініціативи «Спільно до навчання» більш як 1000 директорів шкіл та керівників управлінь освіти на рівні 
області та громади відвідали вебінар щодо використання прямих грошових переказів. Вибрані школи одержали 
вказівки щодо узгодженого підходу ЮНІСЕФ до процедур грошових переказів і програмних пріоритетів. Контент 
про безпеку, поради для опікунів і вчителів щодо навчання під час війни, а також вебінари щодо ППЗПП для 
вчителів поширюються через ЮНІСЕФ і партнерські платформи, набравши 819 тисяч переглядів в інтернеті. 

3000 дітей відвідали заняття з вивчення правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами 
(ПБПВП) у колективних центрах, школах та дитячих точках «Спільно», а 400 соціальних працівників та педагогів 
пройшли тренінг з викладання ПБПВП дітям. Близько 700 тисяч дітей в Україні подивилися мультфільми на 
тему ПБПВП онлайн, закріпивши безпечну та обережну поведінку. 

Щоб забезпечити доступ до знань ПБПВП для кожної дитини, ЮНІСЕФ, Міністерство освіти та Державна 
служба з надзвичайних ситуацій розробили інтерактивний онлайн-курс для учнів початкової та середньої 
школи. Уроки охоплюють усі важливі правила безпечної поведінки та практичні заняття із завданнями та 
тестами. Вони набирають 30 тисяч переглядів за тиждень. Крім того, ЮНІСЕФ і Державна служба з 
надзвичайних ситуацій розповсюдили понад 5 тисяч комплектів розважально-освітніх та інформаційних 
матеріалів з ПБПВП у звільнених районах, надаючи важливу інформацію людям, які живуть у районах активних 
бойових дій. ЮНІСЕФ додатково надав матеріали щодо безпечної поведінки для 70 шкільних класів по всій 
Київській області, зосередивши увагу на найбільш постраждалих районах. 

По всій Україні стартувала загальнонаціональна виїзна акція за участі відомого українського мінно-розшукового 
пса Патрона (собака саперів ДСНС), яка охопила 8,5 млн осіб. У найбільш постраждалих регіонах 
(Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях) розміщено 
1000 білбордів та сітілайтів із зображеннями Патрона. 

У жовтні онлайн-консультації з питань грудного вигодовування для опікунів, які здійснюють первинний догляд, 
охопили понад 100 тисяч людей. 

Що стосується раннього розвитку, то ЮНІСЕФ розширив рекламу свого застосунку «НУМО» для дітей. У жовтні 
застосунок завантажили 3 тисячі нових користувачів, 150 тисяч нових користувачів відвідали онлайн-
платформу «НУМО». 

https://www.instagram.com/patron_dsns/?hl=en


 

ЮНІСЕФ продовжував поширювати соціальний контент і контент, спрямований на поведінкові зміни, через 
цифрові канали, присвячені плановій вакцинації та вакцинації проти COVID-19 із загальним охопленням понад 
5 млн контактів. 

У межах підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ проконсультував понад 40 тисяч людей щодо 
гуманітарної грошової допомоги. В Житомирській області фонд разом із партнерами впроваджують механізм 
зворотного зв’язку через Viber. Була запущена додаткова лінія для шкільних консультацій щодо грошових 
переказів та збору відгуків. Відвідувачі дитячих точок «Спільно» залишили свої відгуки, за якими 9,9 з 10 готові 
рекомендувати дитячі точки «Спільно», 9,9 з 10 задоволені наданими послугами, 9,2 з 10 вважають цей сервіс 
комфортним. 

Закупівлі та логістика  

З початку війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $115,5 млн для закупівлі життєво важливих 
товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $72,34 млн. З підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні 
було відправлено допомоги на $62,3 млн, з яких товарів на $55,3 млн направлено партнерам-виконавцям. За 
останніх 30 днів партнерам-виконавцям було відправлено життєво необхідних товарів на суму $6,36 млн, а на 
складі у Дніпрі розміщено допомоги на $2,2 млн. Замовлення на суму $46 млн в стадії підготовки до зимових 
поставок, які будуть попередньо розміщені та розподілені. 

Зовнішні медіа 

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

Історії реальних людей: 
Chatbot helps find homes for children left without parental care  

Завдяки водоочисним станціям від ЮНІСЕФ підприємства критичної інфраструктури продовжують працювати 

«Я сфотографувала маму біля краматорського вокзалу, і ця світлина стала її останнім фото» 

Після загибелі мами брат і сестра із селища Чаплине відновлюються у Львові 

Намальовані долоньки 

ЮНІСЕФ допоміг Миколаївському зоопарку розв’язати проблему очищення води 

Молодь допомагає підліткам впоратися з психологічними проблемами під час війни 

Ай-трекер робить освіту доступною для дітей із комплексним порушенням розвитку 

«Душевний порив»: родина з Вишгорода прихистила двох дітей 

Лікарі мобільних команд ЮНІСЕФ виїжджають до пацієнтів у села 

 

Прес-релізи: 
 

ЮНІСЕФ доставив в Україну 2,3 млн доз вакцини Pfizer за підтримки США 

ЮНІСЕФ доставив гуманітарну допомогу для потреб понад півмільйона мешканців Полтавщини 

ЮНІСЕФ надав Україні понад 700 тис. доз вакцини проти дифтерії та правця 

ЮНІСЕФ забезпечує резервне елетроживлення для безперебійного водопостачання та медичних послуг на 
Харківщині 

ЮНІСЕФ надасть 3 млн доларів для підтримки 1000 опорних шкіл по всій Україні 

ЮНІСЕФ доставив обладнання для доставки та очищення води для підтримки понад 3 млн людей в Україні 

Спільно Кемп об’єднав 6000 місцевих і внутрішньо переміщених дітей з 30 громад Закарпаття 

ЮНІСЕФ доставив в Україну 4 тис. доз вакцини проти сказу 

 

Дата наступного звіту: 5 грудня 2022 року 

 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/safe-water-supplies
https://www.unicef.org/ukraine/stories/safe-water-supplies
https://www.unicef.org/ukraine/stories/teen-shares-trauma-after-losing-mother
https://www.unicef.org/ukraine/stories/teen-shares-trauma-after-losing-mother
https://www.unicef.org/ukraine/stories/siblings-start-over
https://www.unicef.org/ukraine/stories/siblings-start-over
https://www.unicef.org/ukraine/stories/art-sessions-space-to-heal
https://www.unicef.org/ukraine/stories/art-sessions-space-to-heal
https://www.unicef.org/ukraine/stories/water-purification-system-in-mykolaiv-zoo
https://www.unicef.org/ukraine/stories/water-purification-system-in-mykolaiv-zoo
https://www.unicef.org/ukraine/stories/young-team-comes-together
https://www.unicef.org/ukraine/stories/young-team-comes-together
https://www.unicef.org/ukraine/stories/eye-tracking-tech-helps-new-student-shine
https://www.unicef.org/ukraine/stories/eye-tracking-tech-helps-new-student-shine
https://www.unicef.org/ukraine/stories/family-help-siblings-find-new-home
https://www.unicef.org/ukraine/stories/family-help-siblings-find-new-home
https://www.unicef.org/ukraine/stories/mobile-medical-teams-help-save-lives
https://www.unicef.org/ukraine/stories/mobile-medical-teams-help-save-lives
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/COVID-19-vaccines-to-ukraine-with-US-support
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/COVID-19-vaccines-to-ukraine-with-US-support
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/humanitarian-aid-to-poltava-region
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/humanitarian-aid-to-poltava-region
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/ukraine-received-more-700k-doses-tetanus-diphtheria-vaccine-unicef
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-supports-back-power-supply-continuity-water-supply-and-healthcare-services
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-supports-back-power-supply-continuity-water-supply-and-healthcare-services
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/three-millions-to-schools-across-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/three-millions-to-schools-across-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/united-by-spilno-camp
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-delivers-4000-doses-rabies-vaccine-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-delivers-4000-doses-rabies-vaccine-ukraine


 

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

 

Afshan Khan,  
Regional Director, 
UNICEF Regional Office for 
Europe and Central Asia, 

Eеmail: akhan@unicef.org 
 

 

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

Додаток 1. Результати програми (1 березня — 27 жовтня 2022 року) 

Прогрес відображається щодо переглянутих цілей для реагування ЮНІСЕФ в Україні (Рівень 1) відповідно до 
переглянутого звернення ЮНІСЕФ щодо гуманітарної допомоги дітям (HAC). Цільові показники відображають 
зусилля, спрямовані на розширення та підтримку критично важливих послуг і допомоги у сфері захисту в Україні 
до кінця року та узгоджені з переглянутим Екстреним зверненням Управління з координації гуманітарних питань, 
метою якого є охоплення 11,5 млн людей, які постраждали від війни, до кінця грудня 2022 року. 

Сектор | Показник Розд. Загальні 
потреби2 

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 

4 500 000 4 500 000 4 629 537  

 

97 329 ▲*  

 

# дітей віком від 6 до 59 місяців 
вакциновані проти кору 

Загалом 
 

1 500 000 -           -**  

 

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

Загалом 3 766 425 60 000 8464 6 374 ▲  

 

    Харчування  700 000 
осіб 

      

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

Загалом 538 337 300 000 115 241 115 241 ▲  

 

     WASH  16 млн 

осіб  

   

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

Загалом 9 750 000 4 500 000 3 923 924 337 575 ▲  

 

# людей отримують критично важливі 
засоби WASH 

Загалом 4 800 000 1 750 000 989 332  

 

23 436 ▲  

 

     Захист дітей   2,8 млн 

дітей  

   

#  дітей та опікунів мають доступ до 
послуг психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки3 

Загалом 
 

Дітей 

 
2 000 000 

 
900 000 

2 454 454 
 

901 595 

211 039 ▲  

                                                
2 Цифри переглянуто на основі даних про людей, які потребують допомоги, в останній редакції Екстреного звернення, серпень 2022 року. 
3 Підрахунок кількості дітей та опікунів, які отримують доступ до послуг психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, ЮНІСЕФ в Україні 
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72,112 ▲  

# дітей отримали послугу 
індивідуального ведення справ 

Загалом 
 

80 000 95 907 18 891 ▲ 

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

Загалом 3 700 000 1 000 000 236 654 43 905 ▲  

 

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

Загалом 3 700 000 100 000 111 687 4 609▲ 

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

Загалом  1 000 000 4133 3 442 ▲ 

Освіта
4  5 млн осіб       

# дітей отримують формальну або 
неформальну освіту, зокрема послуги 
раннього навчання 
 
 

Загалом 
     Хлопчики 

Дівчатка 

4 600 000  1 400 000 
420 000 
980 000 

857 825 
173 274 
445 367 

922▲  
353 ▲ 
569 ▲ 

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

   Загалом 4 600 000  600 000 421 636 36 776 ▲  

 

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

Загалом 4 600 000  400 000 110 599 1 467 ▲  

 

# 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 364 000 180 000 6997 - 

Соціальний захист   
 

      

# домогосподарств охоплено 
багатоцільовими гуманітарними 
грошовими переказами, що 
фінансуються ЮНІСЕФ 

Загалом 
 

265 000 189 579 45 816▲ 

   Інше           

# людей охоплено повідомленнями 
про доступ до послуг 

Загалом 
 

12 000 000 11 278 913 -  

 

                                                
переглядає відповідно до відповідного керівництва IASC на рівні спільноти у надзвичайних ситуаціях (2019 р.), яке має ширший погляд на 

доступ до таких послуг, включаючи онлайн-, соціальні канали, а також доступ до відповідних повідомлень. 
4 Загалом 5 млн людей потребують охоплення послугами сектору освіта, серед них 4,6 млн дітей. 



 

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

Загалом 
 

530 000 242 348 3 235 ▲ 

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

Загалом  800 000 321 571 60,926 ▲  

 

 
* Результат розраховано на основі доставок товарів від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям. 
** Результат розраховано на основі кількості дітей, вакцинованих через Український центр громадського здоров’я за 
допомогою ЮНІСЕФ, який запровадив пакет підтримки холодового ланцюга та провів кампанію імунізації. Досягнення за цим 
результатом український уряд має представити на початку 2023 року. 

 

Додаток 2. Фінансування станом на 27 жовтня5 
З огляду на 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.  

 

 

* Загальна сума дефіциту фінансування базується на наявних коштах порівняно із загальною потребою. Галузеві прогалини 
детально наведені в таблиці. 

                                                
5 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 на основі потреб/прогалин. 

Сектор Потреби 

Доступний бюджет 
Дефіцит 
фінансування 

Гуманітарні 
ресурси, 

отримані в 
2022 році 

Інші 
ресурси, 

отримані в  
2022 році 

Залишок 
ресурсів із 
2021 року 

$ % 

Здоровʼя та харчування 100 400 000 

91 230 277  

 

0 520 831 

8 648 892  

 

9% 

WASH 106 500 000 101 278 162 0 491 565 

4 730 272  

 

4% 

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

65 300 000 64 224 011 0 483 122 

592 867  

 

1% 

Освіта 60 000 000 61 753 520 2 499 410 219 080   

Соціальний захист 655 149 430 

337 916 424  

 

0 1057 

317 231 949  

 

48% 

Загалом 

987 349 430  

 

656 402 394  

 

2 499 410  1 715 655  

 326 731 971*  

 

33% 


	Огляд програм і фінансування ЮНІСЕФ
	Основні тези
	Фінансування та партнерства
	Відповідно до Рівня 1 (Україна) щодо Гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) за 2022 рік ЮНІСЕФ отримав $656,4 млн для допомоги в Україні із запиту на фінансування у розмірі $987 млн. Переглянутий запит відображає додаткові фінансові потреби д...
	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, Велико...
	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 організа...
	ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з урядом України, агенціями ООН, громадськими та неурядовими організаціями та іншими гуманітарними партнерами. Також тривають консультації з радниками Президента України, ключовими міністерствами (Міністерством закордонн...
	Огляд ситуації та гуманітарні потреби
	Гуманітарне лідерство, координація та стратегія
	ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом і гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчої взаємодії. Фонд очолює/співкерує кластерами водопостачання, санітарії та гігієни (WASH), захисту дітей, харчування та освіти, а також підкластером соціа...
	 Кластер WASH. На національному рівні координаційний підрозділ кластера зосередився на завершенні оброблення вхідних даних для Огляду гуманітарних потреб на 2023 рік і допоміг розробити План гуманітарного реагування на 2023 рік. На субнаціональному р...
	Різні робочі групи кластера продовжували працювати над: (а) розробленням спеціальної оцінки WASH спільно з REACH; (б) розробленням технічних варіантів очищення води в сільських громадах та домогосподарствах; (в) завершенням розроблення гендерних інстр...
	 Зона відповідальності за захист прав дітей зміцнює механізми координації захисту дітей на національному та регіональному рівнях, оцінюючи потреби членів підкластера щодо запобігання, розв’язання та кращої координації питань захисту дітей, а також ро...
	 Кластер освіти. У жовтні партнери кластера охопили підтримкою 84 764 дітей шкільного віку (43 230 дівчат і 41 534 хлопця). З них 29% змогли відновити навчання у відремонтованих приміщеннях або у покращених безпечних умовах, а 21% були забезпечені на...
	 Кластер харчування. Станом на 13 жовтня Гуманітарна команда на рівні країни схвалила деактивацію кластера харчування. Усі заходи кластера будуть включені в діяльність кластера охорони здоров’я за підтримки ЮНІСЕФ.
	ЮНІСЕФ і Всесвітня продовольча програма спільно очолюють виконавчу команду Робочої групи з грошових коштів, яка забезпечує звʼязок гуманітарної грошової допомоги з системами соціального захисту. Крім того, на прохання координатора гуманітарних питань ...
	Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації
	ЮНІСЕФ у своїй роботі 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 ш...
	Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1
	На міжвідомчому рівні ЮНІСЕФ спрямував зусилля на охоплення людей, що потребують допомоги, у східній частині Харківської, південній частині Херсонської та північній частині Донецької областей. Для надання життєво необхідної допомоги постраждалому насе...
	Для підтримки та зміцнення можливостей під час відключень електроенергії ЮНІСЕФ надав 14 дизель-генераторів 12 закладам охорони здоров’я та комунальним підприємствам у Харківській області.
	ЮНІСЕФ розмістив запаси 120 тонн життєво важливих товарів у прифронтових містах Мар’їнського й Волноваського районів (Донецька область) та Миколаївці (Донецька область), а також забезпечив їх доставку до Бердянська, Приморського, Василівки й Акимівки ...
	Перші 120 тонн гігієнічних засобів (у тому числі для людей із обмеженими можливостями) було відправлено для близько 8 тисяч сімей переселенців із дітьми, які проживають у Кривому Розі (Дніпропетровська область) за межами центрів колективного проживання.
	З огляду на потенційну евакуацію людей із звільнених районів Харківської області ЮНІСЕФ підтримав понад 20 центрів колективного проживання у Харкові, розмістивши 120 тонн засобів санітарії та гігієни. Для допомоги внутрішньо переміщеним особам у Дніпр...
	За період із 24 лютого ЮНІСЕФ надав підтримку 857 825 дітям у доступі до формальної та неформальної освіти, зокрема раннього розвитку. Загалом 110 599 дітей було охоплено заходами з психологічної підтримки, соціального та емоційного розвитку, а також ...
	 У межах ініціативи «Спільно до навчання» ЮНІСЕФ запустив програму грошової підтримки опорних шкіл по всій Україні. Шкільні умови будуть покращені завдяки допомозі освітнім закладам в підготовці до зими, реабілітації та забезпеченню новими меблями, н...
	 ЮНІСЕФ продовжує підтримувати національну платформу дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн», яка зараз налічує 324 122 зареєстрованих учня та 129 516 вчителів. У співпраці з партнером ЮНІСЕФ організував вебінари для вчителів...
	 Разом із партнером ЮНІСЕФ провів різноманітні навчальні, відпочинкові та психологічні заходи, охопивши 794 дітей у Чернігівській області. Організовані заходи зокрема включали творчі майстерні та майстер-класи, спортивні заняття та гуртки за інтереса...
	 Для підтримки педагогів, які працюють із дітьми з обмеженими можливостями, ЮНІСЕФ провів тренінг з інклюзивної освіти. Учасники дізналися про універсальний дизайн у навчанні та Міжнародну класифікацію функціонування, інвалідності та здоров’я (ICF), ...
	 У Кіровоградській та Вінницькій областях ЮНІСЕФ підтримав неформальну освіту 326 дітей.
	 У Кропивницькому були поширені набори для раннього розвитку, якими скористалися 500 дітей. Також до міської та обласної влади Миколаєва для підтримки функціонуючих навчальних закладів та неформальних освітніх заходів було успішно доставлено освітнє ...
	 ЮНІСЕФ спільно з партнерами продовжив реалізацію молодіжної програми в Кіровоградській області. На 20 жовтня 2027 молодих людей були залучені до індивідуальних та групових заходів із розвитку навичок та програми UPSHIFT, а також пройшли навчання мол...
	 У Донецькій області 50 підлітків із інвалідністю віком від 14 до 18 років та 40 дітей із інвалідністю віком від 3 до 14 років долучилися до проєкту «Навчаємося разом для всіх» за підтримки ЮНІСЕФ. У жовтні 23 підлітки з інвалідністю пройшли заняття ...
	Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH)
	За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 3 923 924 людей, переважно шляхом підтримки водних компаній хімікатами та обладнанням, ремонту й відновлення систем водопостачання, а також організовуючи доставку води, роздачу бути...
	 Головна увага була спрямована на реагування на надзвичайні ситуації з санітарією, гігієною та водопостачанням у звільнених районах (Балаклія в Харківській області, Лиман у Донецькій області, а також Запорізька та Херсонська області). Надані матеріал...
	 ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали (водогосподарські підприємства) у вищевказаних областях шляхом надання хімікатів, відновлення систем водопостачання та доставляючи обладнання для забезпечення доступу до безпечної питної води.
	 ЮНІСЕФ забезпечив 337 575 осіб безпечною питною водою та 23 436 людей — предметами першої необхідності.
	Соціальний захист
	Загалом 189 579 домогосподарств із дітьми було охоплено багатоцільовою грошовою допомогою на загальну суму $184 921 680. Програма гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над досягненням мети — 265 тисяч домогосподарств, у тому числі 556 581...
	Соціальні та поведінкові зміни
	Загалом 5717 дітей із 166 навчальних закладів України взяли участь у челенджі до Дня психічного здоровʼя, започаткованому лідерами думок Олександром Педаном та Світланою Ройз. Експертка з питань психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки (ППЗПП)...
	В межах ініціативи «Спільно до навчання» більш як 1000 директорів шкіл та керівників управлінь освіти на рівні області та громади відвідали вебінар щодо використання прямих грошових переказів. Вибрані школи одержали вказівки щодо узгодженого підходу Ю...
	3000 дітей відвідали заняття з вивчення правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами (ПБПВП) у колективних центрах, школах та дитячих точках «Спільно», а 400 соціальних працівників та педагогів пройшли тренінг з викладання ПБПВП дітям. Б...
	Щоб забезпечити доступ до знань ПБПВП для кожної дитини, ЮНІСЕФ, Міністерство освіти та Державна служба з надзвичайних ситуацій розробили інтерактивний онлайн-курс для учнів початкової та середньої школи. Уроки охоплюють усі важливі правила безпечної ...
	По всій Україні стартувала загальнонаціональна виїзна акція за участі відомого українського мінно-розшукового пса Патрона (собака саперів ДСНС), яка охопила 8,5 млн осіб. У найбільш постраждалих регіонах (Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізь...
	У жовтні онлайн-консультації з питань грудного вигодовування для опікунів, які здійснюють первинний догляд, охопили понад 100 тисяч людей.
	Що стосується раннього розвитку, то ЮНІСЕФ розширив рекламу свого застосунку «НУМО» для дітей. У жовтні застосунок завантажили 3 тисячі нових користувачів, 150 тисяч нових користувачів відвідали онлайн-платформу «НУМО».
	ЮНІСЕФ продовжував поширювати соціальний контент і контент, спрямований на поведінкові зміни, через цифрові канали, присвячені плановій вакцинації та вакцинації проти COVID-19 із загальним охопленням понад 5 млн контактів.
	У межах підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ проконсультував понад 40 тисяч людей щодо гуманітарної грошової допомоги. В Житомирській області фонд разом із партнерами впроваджують механізм зворотного зв’язку через Viber. Була запущена дод...
	Закупівлі та логістика
	З початку війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $115,5 млн для закупівлі життєво важливих товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $72,34 млн. З підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні було відправлено допомоги на $62,3 млн, з яких т...
	Зовнішні медіа
	ЮНІСЕФ продовжував висвітлювати ситуацію дітей та їхніх сімей в Україні та не припиняв адвокаційну роботу щодо їхньої безпеки через зовнішні та внутрішні медіа-ресурси. Нижче наведено добірку комунікаційних матеріалів, підготовлених за звітний період.
	Історії реальних людей:
	Завдяки водоочисним станціям від ЮНІСЕФ підприємства критичної інфраструктури продовжують працювати
	«Я сфотографувала маму біля краматорського вокзалу, і ця світлина стала її останнім фото»
	Після загибелі мами брат і сестра із селища Чаплине відновлюються у Львові
	Намальовані долоньки
	ЮНІСЕФ допоміг Миколаївському зоопарку розв’язати проблему очищення води
	Молодь допомагає підліткам впоратися з психологічними проблемами під час війни
	Ай-трекер робить освіту доступною для дітей із комплексним порушенням розвитку
	«Душевний порив»: родина з Вишгорода прихистила двох дітей
	Лікарі мобільних команд ЮНІСЕФ виїжджають до пацієнтів у села
	Прес-релізи:
	ЮНІСЕФ доставив в Україну 2,3 млн доз вакцини Pfizer за підтримки США
	ЮНІСЕФ доставив гуманітарну допомогу для потреб понад півмільйона мешканців Полтавщини
	ЮНІСЕФ надав Україні понад 700 тис. доз вакцини проти дифтерії та правця
	ЮНІСЕФ забезпечує резервне елетроживлення для безперебійного водопостачання та медичних послуг на Харківщині
	ЮНІСЕФ надасть 3 млн доларів для підтримки 1000 опорних шкіл по всій Україні
	ЮНІСЕФ доставив обладнання для доставки та очищення води для підтримки понад 3 млн людей в Україні
	Спільно Кемп об’єднав 6000 місцевих і внутрішньо переміщених дітей з 30 громад Закарпаття
	ЮНІСЕФ доставив в Україну 4 тис. доз вакцини проти сказу
	Додаток 1. Результати програми (1 березня — 27 жовтня 2022 року)
	Прогрес відображається щодо переглянутих цілей для реагування ЮНІСЕФ в Україні (Рівень 1) відповідно до переглянутого звернення ЮНІСЕФ щодо гуманітарної допомоги дітям (HAC). Цільові показники відображають зусилля, спрямовані на розширення та підтримк...

