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Основні тези
• Від початку ескалації війни 24 лютого 2022 року в Україні було вбито або поранено

1148 дітей, близько 5,9 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами.
Постійні атаки на критичну інфраструктуру населених пунктів залишили мільйони
людей без світла, води, каналізації й опалення. Навчання близько 5,7 мільйона
дітей було перервано, а 1,5 мільйона дітей стикнулися з проблемами психічного
здоров’я.

• За період із 24 лютого 4 926 077 дітей і жінок отримали доступ до первинної
медичної допомоги в закладах, які підтримує ЮНІСЕФ, чи завдяки виїзним
бригадам. Крім того, 508 245 опікунів дітей віком від 0 до 23 місяців були
проконсультовані щодо вигодовування немовлят і дітей раннього віку. Також 4 649
974 людини отримали доступ до чистої питної води, а 1 559 304 особи отримали
критично важливі воду, засоби санітарії та гігієни.

• • У період із 24 лютого завдяки ЮНІСЕФ 2 978 598 дітей і їхніх опікунів отримали
допомогу з підтримки психічного здоров’я і психосоціальну підтримку (ППЗПП). 108
080 дітей і членів їхніх сімей отримали послуги з ведення випадків і були
спрямовані до служб захисту, а 352 103 жінки й дитини скористалися послугами
служб реагування на гендерно зумовлене насильство, зниження ризиків і
допомоги, що працюють за підтримки ЮНІСЕФ.

• Починаючи з 24 лютого 1 451 665 дітей отримали доступ до формальної або
неформальної освіти, а 770 958 дітей були охоплені проєктами освітньої підтримки.

• Загалом 309 100 домогосподарств отримали багатоцільову гуманітарну грошову
допомогу, фінансовану ЮНІСЕФ.

• Керовані ЮНІСЕФ кластери скоординували важливі заходи із захисту дітей, що
охопили 1,2 мільйона маленьких українців, освітні послуги та підтримку в навчанні
для понад 1,8 мільйона дітей, а також допомогу у сфері WASH для 7,2 мільйона
людей.

Звітний період: 24 лютого — 31 грудня 2022 року.

Виготовлення різдвяних сувенірів у дитячій точці «Спільно» в Бучі.
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* Загальний статус дефіциту фінансування HAC не відображає дефіцит 
за секторами. Додаткову інформацію за секторами див. у додатку 2. 
Надані службі фінансового моніторингу показники можуть відрізнятися 
за той самий період через поточний розподіл гнучкого фінансування. 
Статус фінансування станом на 31 грудня 2022 року є попереднім і може 
бути змінений після завершення фінансового року в січні 2023 року.
Запит на фінансування відображає оновлене в листопаді звернення HAC.
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** Потреби в охороні здоров’я й харчуванні зросли через перегляд HAC у листопаді, 
що призвело до загального зниження статусу фінансування.
*** Кошти надійшли для НАС на 2022 рік в останні тижні грудня.

Запит фінансування ЮНІСЕФ на 
гуманітарні потреби в 2022 році 

$987 млн
Статус фінансування станом на 31,12 ($ млн)*

Отримано 
855,7

Інші 
джерела 

2,5

Перенесення
залишку 

1,7 

Дефіцит
127,4

Огляд програм і фінансування ЮНІСЕФ

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)

5,9 млн
внутрішньо переміщених осіб 
(Управління з координації 
гуманітарних питань, Звіт про 
ситуацію в Україні, 19 грудня 2022 
року)

2,3 млн
дітей, на яких було спрямовано 
допомогу ЮНІСЕФ у період із 
березня по грудень 2022 року 
(переглянуте НАС звернення 
ЮНІСЕФ, листопад 2022 року)
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Фінансування та партнерства
Відповідно до оновленої програми Гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) ЮНІСЕФ отримав $855,7 млн на
свою діяльність в Україні з переглянутого запиту на фінансування у розмірі $987 млн, у результаті чого в 2022 році
звернення було профінансовано на 87%. HAC узгоджується із переглянутим Екстреним міжвідомчим зверненням
Управління із координації гуманітарних питань в Україні, що передбачає надання до кінця грудня 2022 року
термінової гуманітарної допомоги 11,5 мільйона осіб, які постраждали від війни.

Щедрі внески надійшли від громадян і урядів Австрії, Бельгії, Болгарії, В’єтнаму, Великої Британії, Данії, Ісландії,
Італії, Ірландії, Іспанії, Ліхтенштейну, Німеччини, Норвегії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, США,
Таїланду, Чехії, Швейцарії, Японії, 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).

Починаючи з 24 лютого кампанії зі збору коштів, що проводять національні комітети та представництва ЮНІСЕФ у
країнах, забезпечили своєчасну та гнучку 80-відсоткову підтримку з боку приватного сектору. Станом на кінець
листопада 2022 року як для України, так і для країн, що приймають біженців, фактично перераховано коштів на
суму трохи більше $755 млн. Підтримка приватного сектору безпрецедентна: кошти пожертвували більш як 788
компаній, 234 партнери-філантропи, 136 фондів і велика кількість індивідуальних донорів із більш ніж 47 країн.
Серед донорів і 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, Heartland, Formula One, Daichi Sank, United Internet, Action, Ericsson, BMW, Daimler Trucks,
Mercedes-Benz Grand Prix і Olam Group, SHO Partners , Akelius Foundation, Aeon Corporate Ltd і Co-op Deli Consumers
Cooperative Union, Lund Trust, Apple, Google, ING, Louis Vuitton, Toyota, PWC, EY, Ikea, Nokia, Valora Management,
American Eagle Outfitters, BMW, UBS і Optimus Foundation.

ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з урядом України, агенціями ООН, громадськими й неурядовими організаціями
та іншими гуманітарними партнерами. Також тривають консультації із 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 (зокрема міст, дружніх до
дітей і молоді) та офісами омбудсменів. Завдяки багаторічній присутності в Україні ЮНІСЕФ розпочав партнерства з
ключовими громадами й тепер розширює співпрацю в усіх регіонах. Загалом заради задоволення критичних потреб
дітей і сімей по всій Україні з ЮНІСЕФ співпрацювали 95 партнерів із уряду, громадянського суспільства та
фінансових служб.

Огляд ситуації та гуманітарні потреби
Після ескалації війни 24 лютого 2022 року в Україні різко погіршилася безпекова ситуація. Збройне насильство
посилилося щонайменше у восьми областях, зокрема в Київській області та столиці держави — місті Києві.
Ескалація призвела до загибелі, поранень і масового переміщення людей із півдня та східної частини України на
захід країни та поза її межі, а також до значних руйнувань і пошкоджень будинків та цивільної інфраструктури,
зокрема тієї, що надає соціально значимі послуги дітям, як-от школи та заклади охорони здоровʼя.
Війна триває, і її наслідки жахливі. Тож у 2022 році значно збільшилися гуманітарні потреби. За оцінками, на кінець
2022 року загалом 17,7 мільйона людей в Україні потребували невідкладної гуманітарної допомоги, зокрема захист
був необхідний 3,4 мільйона дітей . Із лютого 2022 року 1148 дітей були вбиті або поранені , мільйони були змушені
втікати й опинилися далеко від своїх домівок, були розлучені зі своїми родинами або опинилися під загрозою
насильства . Зараз в Україні 5,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Їхнє число скоротилося порівняно з даними
на кінець жовтня (6,5 мільйона) , але залишається надзвичайно високим. Крім того, в листопаді та грудні ще 680 000
осіб були змушені залишити свої домівки: 40% з них утекли зі сходу, ще 25% — із півдня країни .
У районах, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій, були знищені служби, тож механізми захисту та
підтримки вразливих дітей і родин не діяли як годиться. Війна підвищила ризики захворювання дітей, насильства,
розлучення сімей, торгівлі дітьми та підриву на боєприпасах. За даними World Vision International , психічне здоров’я
близько 1,5 мільйона дітей в Україні опинилося під загрозою через те, що вони пережили жахи війни. Для 5,7
мільйона дітей навчання у школі перервалося , а доступ гуманітарних місій до вразливих сімей у районах ведення
активних бойових дій досі ускладнений.

1Остаточні дані про фінансування станом на 31 грудня 2022 року будуть доступними після завершення фінансового року в січні 2023 року. Їх включать до річного 
звіту про ситуацію в Україні, який буде оприлюднений 24 лютого 2023 року. 2 Ibid.
2 Управління ООН з координації гуманітарних питань, Звіт про ситуацію в Україні, 19 грудня 2022 року.
3Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ), Україна, Оновлена інформація щодо жертв серед цивільного населення станом на 6 листопада 
2022 року, 7 листопада 2022 року, доступно за посиланням: http://ukraine.un.org/en/206316-ukraine-civilian-casualties-6-november-2022.
4Там само.
5Управління ООН з координації гуманітарних питань, Звіт про ситуацію в Україні, 19 грудня 2022 року.
6Там само.
7World Vision International, https://www.wvi.org/newsroom/ukraine/3.6-million-ukrainian-children-could-miss-school-and-many-risk-mental-health-issues.

https://www.unicef.org/media/130176/file/2022-HAC-Ukraine-and-Refugee-Outflow-revised-Nov.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022


Останнім часом у багатьох регіонах України бойові дії активізувалися. Удари по критично важливій інфраструктурі
спричиняли та продовжують спричиняти масштабні перебої у постачанні електроенергії та наданні інших послуг.
Мільйони людей залишаються без світла та опалення , а 16 мільйонів осіб обмежені в доступі до води, санітарії та
гігієни (WASH) . За оцінками, 14,5 мільйона людей потребують медичної допомоги . Суворі зимові умови лише
посилюють наслідки регулярних хвиль атак: мільйони людей позбавлені засобів для існування, що збільшує
імовірність великих переміщень населення в наступному році. Без електроенергії діти потерпають від холоду і не
можуть продовжувати онлайн-навчання, медичні заклади неспроможні надавати життєво важливі послуги, а
системи водопостачання не працюють. Холодна зима, втрата доходів, спровоковані війною енергетична та
соціально-економічна кризи мають руйнівний вплив на дітей і родини. За оцінками, 472 018 людей в Україні вперше
опинилися у стані бідності, більшість із них (400 104) — це діти .

Гуманітарне лідерство, координація і стратегія
У 2022 році ЮНІСЕФ продовжував тісно співпрацювати з агенціями ООН, урядом України та гуманітарними
партнерами в межах міжвідомчої взаємодії. Фонд очолює кластери (або співкерує ними) водопостачання, санітарії
та гігієни (WASH), захисту дітей і освіти, 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 і освіти було запроваджено координацію і службу управління інформацією.
ЮНІСЕФ і ВПП спільно очолюють цільову групу готівкових ресурсів робочої команди, що спрямовує гуманітарну
грошову допомогу органам соціального захисту. Фонд також координує гуманітарну грошову допомогу з
Міністерством соціальної політики.
• Кластер WASH. За період із 24 лютого працівники кластера охопили підтримкою близько 7,2 мільйона людей,
переважно підтримуючи постачальників послуг у проведенні аварійного ремонту та забезпеченні рівня
обслуговування (4 мільйони), а також шляхом упровадження екстрених заходів із забезпечення водопостачання
(1,1 мільйона), налагодження або покращення забезпечення установ засобами WASH (240 000), розповсюдження
непродовольчих WASH-товарів (1,75 мільйона) і меншою мірою через підтримку управління ліквідацією твердих
відходів (25 500) і послуг централізованого теплопостачання (21 000).
Під час такої масштабної та складної кризи для визначення пріоритетних заходів із порятунку життів та уникнення
ризиків дублювання потрібна ефективна координація. Кластер WASH за підтримки ЮНІСЕФ, використовуючи та
удосконалюючи існуючі можливості, налагодив тісну координацію з органами вищої влади в Україні, місцевими
(обласними, міськими) органами влади та 47 активними організаціями — членам кластера. На додачу до
технічного підрозділу були створені чотири місцевих кластери та чотири тематичні/технічні робочі групи для
швидкого оцінювання збитків, аналізу даних і запитів по всій країні, щоб на їхній основі визначати пріоритети та
ставити перед членами кластера оперативні проєктні завдання.
Кількість членів кластера значно зросла: тепер це 47 провідних установ, які працюють із 85 партнерами-
виконавцями. Також збільшилася кількість партнерів, яких залучають переважно до технічних напрямів роботи
WASH. Розширилася база партнерів серед тих, хто підтримує постачальників послуг і надає можливості реагувати
на надзвичайні ситуації у сфері WASH.
• Зона відповідальності за захист прав дітей. За період із 24 лютого 90 партнерів підкластера охопили підтримкою
загалом 3,2 мільйона осіб, зокрема 1,2 мільйона дітей. Було надано важливі послуги із запобігання та розв’язання
проблем захисту дітей: це повідомлення стосовно захисту дітей, обмін інформацією, транспортна допомога,
психосоціальна підтримка (ПСП), ведення випадків для найбільш уразливих дітей і альтернативні заходи догляду.
Партнери підкластера охопили ПСП 1,96 мільйона дітей і опікунів за допомогою арт-терапії, індивідуальних
психологічних консультацій і забезпечення безпечних місць. Близько 79 100 дітей скористалися послугами ведення
випадків і рекомендаціями на основі індивідуальних програм, розроблених відповідно до їхніх потреб.
Зона відповідальності за захист прав дітей, зокрема робоча група з ведення випадків, розробила операційні
інструкції із ведення випадків і захисту даних, а також протокол обміну інформацією, щоб забезпечити єдиний для
України підхід до надання якісних послуг. Для підвищення ефективності заходів із захисту дітей також були
успішно розроблені й регулярно оновлюються веб-канали, присвячені захисту дітей. Операційні інструкції містять
інформацію про службу захисту дітей, зокрема контакти 46 організацій, які працюють у 474 районах України.
Зона відповідальності за захист прав дітей збільшилася до понад 90 членів, серед яких уряд, агенції ООН,
національні та міжнародні НУО, громадянське суспільство, донори та спостерігачі. Зона має чотири оперативні
місцеві/регіональні структури під спільним управлінням місцевих НУО та уряду, що керують нею і щомісяця
проводять зустрічі.

8 ЮНІСЕФ, Гуманітарна діяльність в інтересах дітей, Україна та відповідь на кризу біженців, 2022 рік. Перегляд 1 (листопад 2022 року).
9 Там само.
10 Там само.
11 Там само.
12 ЮНІСЕФ, Уплив війни в Україні та подальшого економічного спаду на дитячу бідність у Східній Європі та Центральній Азії, Регіональний огляд, 2022 рік.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 UNICEF, The impact of the war in Ukraine and subsequent economic downturn on child poverty in Eastern Europe and Central Asia, Regional



• Кластер освіти. За період із 24 лютого 2022 року кластер охопив освітніми послугами та підтримав у навчанні 1
837 657 постраждалих від конфлікту дітей (49% з них — це дівчата), досягнувши на 77% своєї річної цілі. Це
включало підтримку психічного здоровʼя і психосоціальну підтримку (ППЗПП) 345 270 дітей (серед них 51% —
дівчата), забезпечення 77 889 дітей віком від трьох до 18 років (серед них 51% — дівчата) основними матеріалами
для навчання та дозвілля, зокрема цифровими пристроями, а також ремонт навчальних приміщень або
покращення безпеки навчання для 123 150 дітей (серед них 51% — дівчата).
Освітній кластер підготував для своїх 66 партнерів оцінку потреб для розроблення науково обґрунтованих
програм і координації заходів із задоволення таких потреб, зокрема оцінку потреб у вищій освіті в серпні та жовтні
2022 року та оцінку потреб в освіті в Україні (з травня по червень 2022 року).
Очолювані кластером робочі групи допомагали в розробці концепції та загальнонаціонального керівництва в тісній
співпраці з Міністерством освіти і науки. Крім того, кластер сприяв нарощуванню потенціалу національних
партнерів у сфері освіти з урахуванням особливостей конфліктних ситуацій у надзвичайних умовах і у заходах
реагування в умовах контекстно залежної освіти.
Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації
Після ескалації війни ЮНІСЕФ розробив і почав використовувати зональний диференційований підхід до
гуманітарного реагування в Україні. На південному сході (зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває
інтенсивний затяжний конфлікт і є обмеження доступу, ЮНІСЕФ використовує у роботі групи швидкого реагування
та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає міську владу, регіональні та місцеві адміністрації і партнерів із
громадянського суспільства. Для цієї зони організація завчасно створила запас засобів для підтримки дітей, жінок і
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 до реалізації своїх гуманітарних ініціатив місцеві (регіональні, міські)
органи влади та партнерів із громадянського суспільства. Після ескалації війни команда ЮНІСЕФ в Україні
збільшилася з 91 до 210 співробітників з 33-відсотковою присутністю персоналу в зональних офісах. Провідним
заходом є програма «Спільно» від ЮНІСЕФ, що 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 родин із дітьми.

Огляд програм допомоги 13

Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1

• У 2022 році ЮНІСЕФ розширив свою програму надзвичайних заходів у зоні 1 шляхом поетапного
реагування залежно від місцезнаходження, почавши із забезпечення життєво важливими засобами та
дійшовши до надання соціально значимих послуг. Поетапне реагування на основі швидкого оцінювання
потреб уможливило адресну допомогу постраждалому населенню в зоні 1.

• ЮНІСЕФ зосередився на наданні гуманітарної допомоги в зоні 1 поблизу лінії фронту. Після ескалації
війни фонд забезпечив присутність у Дніпрі та розширив потужності регіонального офісу. Крім того, в
липні 2022 року фонд відкрив новий регіональний офіс в Одесі. В останньому кварталі 2022 року ЮНІСЕФ
розширив присутність у Полтаві та Харкові для підтримки програм порятунку людей.

• Починаючи з липня 2002 року фонд нарощував свою присутність та активізував роботу в зоні 1 завдяки
збільшенню кількості персоналу та комплексному реагуванню в Полтавській, Харківській та Херсонській
областях.

• У 2022 році ЮНІСЕФ підтримав уряд України в задоволенні потреб постраждалих дітей і сімей у Харкові,
Херсоні та Донецьку, надавши життєво важливі гуманітарні товари, орієнтовані на дітей послуги і
втіливши масштабні ремонтні WASH-проєкти (у Херсоні та Харкові). Крім того, фонд відкрив сім точок
«Спільно» у Харкові, Балаклії та Херсоні.

• Починаючи із 24 лютого ЮНІСЕФ надав громадам у найбільш постраждалих районах зони 1 критично
важливу допомогу з WASH, охорони здоровʼя, захисту дітей та освіти на суму понад $15 млн.

• У вересні 2022 року ЮНІСЕФ розпочав комплексні заходи з підготовки до зими медичних установ та інших
об’єктів критичної інфраструктури, зокрема надав їм 800 електрогенераторів для забезпечення чистою
питною водою та водою для систем опалення. Також фонд забезпечив близько 500 000 дітей і їхніх
опікунів зимовим одягом, ковдрами, обігрівачами, мобільними та електричними бойлерами.

Дитячі точки «Спільно»: У період із травня по грудень 2022 року близько пів мільйона дітей та їхніх опікунів
відвідали дитячі точки «Спільно». «Спільно» — це міжгалузева платформа для надання інтегрованих послуг,
соціального згуртування, залучення громади та заходів зі зміни поведінки. Протягом року було підготовлено
понад 300 локацій і мобільних груп у 20 українських областях. Станом на грудень 2022 року підтримку та послуги
українцям продовжували надавати 182 дитячі точки «Спільно».

13 У цьому розділі результати роботи описані станом на 23 грудня згідно з таблицею результатів програми в додатку 1.



Здоров’я та харчування: Починаючи із 24 лютого 4 926 077 дітей і жінок в Україні отримали доступ до життєво
важливих послуг первинної медичної допомоги, а 508 245 опікунів дітей віком від 0 до 23 місяців були
проконсультовані щодо годування немовлят і дітей раннього віку. Ці результати були досягнуті завдяки таким
заходам:

• Забезпечення життєво важливими засобами. ЮНІСЕФ підтримав 1005 закладів охорони здоровʼя,
зокрема 312 пологових будинків (перинатальних центрів), у 24 областях України. Загальна сума закупленої
гуманітарної допомоги перевищила $35,8 млн. До неї увійшли майже 30 000 аптечок (для невідкладної та
акушерської допомоги, на випадок гострої водянистої діареї і пакети першої допомоги), понад 2200 одиниць
медичного обладнання (апарати ШВЛ, наркозні апарати, стерилізатори, дефібрилятори, ультразвукові
сканери, інкубатори, монітори пацієнта, кисневі концентратори та електрокардіографи), 420 обігрівачів для
новонароджених і 78 генераторів згідно з планом підготовки до зими. Близько 15 000 батьків
новонароджених у найбільш постраждалих регіонах отримали спеціальні набори для немовлят («Пакунок-
порятунок»), які містять усе необхідне для дитини в перший місяць життя — підгузки, одяг, гігієнічні засоби.
Для розширення доступу до медичної допомоги ЮНІСЕФ забезпечив вісім областей України 15
автомобілями швидкої допомоги. А у Львівській області в чотирьох дитячих і пологових будинках
реконструйовано укриття з метою забезпечення належних умов для стаціонарного лікування дітей і вагітних
у безпечному місці.

• Надання послуг у надзвичайних ситуаціях. Завдяки інформаційній підтримці ЮНІСЕФ понад 402 000
осіб, зокрема 204 000 дітей, у 22 областях було охоплено основними медичними послугами (візити додому,
прийом багатопрофільних виїзних бригад у складі лікаря, медсестри і психолога). Виїзні медичні бригади
допомогли тисячам родин отримати доступ до якісних медичних послуг удома, не долаючи великі відстані
до лікарень під час бойових дій. Крім того, виїзні бригади надали ППЗПП понад 15 000 людей. У межах
проєкту патронатного відвідування, впровадженого в Житомирській області, 150 медсестер і сімейних
лікарів надають комплексні послуги родинам із дітьми до трьох років.

• Підтримка імунізації в Україні. На замовлення МОЗ фонд закупив і передав 209 720 доз інактивованої
поліомієлітної вакцини (ІПВ); 600 000 доз пероральної поліомієлітної вакцини; 150 000 дитячих доз вакцини
проти гепатиту B; 700 000 доз протиправцевої вакцини для захисту дітей, старших за шість років, і
дорослих; 70 000 доз дифтерійно-правцевої вакцини для дітей; 70 000 доз вакцини проти кору, паротиту та
краснухи (КПК); 190 000 доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу; 60 000 доз п’ятивалентної вакцини (проти
дифтерії, кашлюку, правця, гепатиту В та ХІБ); 4000 доз вакцини проти сказу. Крім того, ЮНІСЕФ розпочав
закупівлю вакцин проти поліомієліту та кору, епідемічного паротиту та краснухи (MMR) для захисту дітей від
цих смертельних хвороб у 2023 році та першому кварталі 2024 року (424 000 доз ІПВ і 657 000 доз MMR). У
відповідь на COVID-19 фонд передав 1 000 000 експрес-тестів на антиген до COVID-19, 115 200 доз дитячої
вакцини проти COVID-19 і 100 800 доз вакцин для дорослих.

Оскільки для виконання плану імунізації важливе дотримання холодового ланцюга, ЮНІСЕФ зміцнив
національну систему його забезпечення на всіх рівнях: було закуплено 5186 холодильників і морозильників
для вакцин, передано 2348 і розпочато їх установлення в 3100 пунктах планової вакцинації у 23 доступних
регіонах. Фонд розробив стандартні технологічні інструкції щодо належного зберігання вакцин і поводження
з ними. Понад 2500 пунктів вакцинації і 800 мобільних бригад по Україні забезпечені обладнанням для
пасивного охолодження. Щоб удоступнити вакцинацію в найбільш постраждалих регіонах, ЮНІСЕФ
придбав 30 рефрижераторів для транспортування вакцин і щеплень на місцях. Це забезпечить доступ до
вакцинації для понад 15 мільйонів осіб у 20 областях України.

• Забезпечення належного харчування. ЮНІСЕФ передав продукти харчування для понад 30 000 дітей та
їхніх родин. Особливу увагу було приділено популяризації грудного вигодовування та роз’ясненню
особливостей годування немовлят і дітей молодшого віку. Понад 1,5 мільйона користувачів соцмереж
отримали основну інформацію про підтримку грудного вигодовування. Для цього було створено відеокурс,
який переглянули понад 500 000 осіб, які доглядають за дітьми. Чотири просвітницьких онлайн-заходи,
присвячені грудному вигодовуванню, охопили понад 80 000 користувачів фейсбуку. Впродовж Всесвітнього
тижня грудного вигодовування експерти провели 48 лекцій, тренінгів і уроків у Львові, Ірпені та Черкасах.
Також за підтримки ЮНІСЕФ, МОЗ та Українського католицького університету була запущена гаряча лінія
«Доказово про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до трьох років». Проконсультовані з
питань вакцинації 1118 осіб, із питань харчування дітей раннього віку — 192 особи. Під час надання
надзвичайної допомоги ЮНІСЕФ координував харчування партнерів у складі технічної робочої групи з
питань харчування разом із кластером охорони здоров’я.

• Загалом 105 медичних працівників отримали індивідуальну та групову ППЗПП згідно з концепцією
допомоги помічникам. У межах ініціативи Першої леді України щодо розробки Національної програми
підтримки психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у партнерстві з ЮНІСЕФ та МОЗ в Україні
пройшли дві стратегічні сесії з розробки комплексної ППЗПП для дітей та найкращих рішень із ППЗПП для
підлітків і молоді під час війни. Результати обох сесій допоможуть розробити законопроєкт про ППЗПП, що
зараз готується в Україні.

• Загалом 147 500 користувачів фейсбуку були охоплені освітніми заходами, присвяченими різним темам у
контексті війни, зокрема темам планових щеплень і вакцинації проти COVID-19, грудного вигодовування,
безперервності перинатального догляду під час війни, сімейної медицини, психологічної підтримки



дітей і батьків, медичної евакуації, лікування онкохворих дітей, управління системами та закладами
охорони здоров’я, досвіду лікарів як військових медиків, паліативної допомоги, політики та діяльності
Міністерства охорони здоров’я / Центру громадського здоров’я / Національної служби здоров’я, електронної
охорони здоров’я та електронної медичної документації, невідкладної допомоги тощо.

• Під контролем Глобального фонду екстрених грантів у співпраці з Центром громадського здоров’я України
ЮНІСЕФ закупив засоби діагностики ВІЛ для 625 000 осіб, зокрема вагітних жінок і дітей, на суму $2,4 млн.

Захист прав дітей: Починаючи із 24 лютого заходи з ППЗПП за підтримки ЮНІСЕФ охопили 2 978 598 дітей та
їхніх опікунів — вони покликані допомогти їм подолати тяжкі наслідки війни та вимушеного переїзду. Загалом 108
080 дітей та їхніх сімей отримали допомогу з ведення випадків і були направлені до відповідних соціальних служб,
а 352 103 жінки та дитини скористалися послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство та
пом’якшення ризиків, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ.
• Понад 2,9 мільйона дітей (серед них 354 509 дітей із обмеженими можливостями) та їхніх опікунів були

охоплені ППЗПП, зокрема заходами із психосоціальної підтримки у поєднанні зі спортивними, мистецькими
та іншими індивідуальними та груповими заходами. Крім того, цим дітям і дорослим надали психологічну
підтримку висококваліфіковані фахівці, які на онлайн-курсах отримали інформаційні матеріали про ППЗПП,
а також рекомендації щодо того, як підтримати дітей у скрутному становищі та як допомогти собі самим.

• За підтримки ЮНІСЕФ 70 багатопрофільних виїзних команд у 18 регіонах охопили комплексним
обслуговуванням 930 067 осіб. Зокрема 38 852 особи (9313 дітей і 29 539 дорослих) були направлені до
спеціалізованих служб — медичних, соціальних і правових установ.

• У період із лютого було визначено та задокументовано справи 108 080 дітей і надано їм підтримку.
Випадки були виявлені за допомогою багатопрофільних команд, звернень на гарячу лінію й запобіжної
ідентифікації шляхом ретельного спостереження та моніторингу дітей, евакуйованих із інтернатів.

• 352 103 особи отримали інформацію про запобігання та зменшення ризику гендерно зумовленого
насильства (ГЗН). 140 808 осіб отримали доступ до програм реагування на ГЗН та насильство над дітьми.
Загалом 57 061 особа (13 341 дитина та 43 720 дорослих), які пережили або стали свідками насильства,
були направлені до спеціалістів із ППЗПП, органів охорони здоров’я, соціальних служб або органів юстиції /
правоохоронців.

• Загалом 684 861 дитину та їхніх опікунів по всій Україні забезпечили зимовим одягом, наборами
непродовольчих товарів та іншими засобами захисту дітей, як-от набори для дозвілля, раннього розвитку
дітей і підлітків. Понад 300 дітей із інвалідністю були забезпечені засобами реабілітації.

• Загалом 11 017 спеціалістів і гуманітарних працівників пройшли підготовку з надання психосоціальної
підтримки, послуг ведення випадків і спеціалізованих послуг для дітей із неблагополучних сімей, зокрема з
інвалідністю.

• Було проведено онлайн-тренінг із підтримки бездоглядних і розлучених із батьками дітей для 3341
родини, щоб допомогти їм забезпечити тимчасовий догляд за такими дітьми та їхній захист. Загалом 2290
сімей із усіх регіонів України пройшли навчання, підтвердили свою готовність надавати опіку та захист і
були внесені до загальнодержавної бази даних «Родина для дитини». Навчання з догляду пройшли 623
сім’ї, які готові прийняти бездоглядних і розлучених із батьками дітей, причому 27 сімей уже виховують
таких дітей.

• Для більшості національних партнерів-виконавців було організовано самоперевірку щодо запобігання
сексуальній експлуатації і насильству. ЮНІСЕФ провів навчання для 67 партнерів-виконавців, охопивши
104 співробітники організацій-партнерів (72 жінки та 32 чоловіки) та 587 рядових працівників (453 жінки та
134 чоловіки). Після тренінгу відбулася оцінка/перегляд організаційної політики партнерів щодо запобігання
сексуальній експлуатації і насильству, етичного кодексу, процедур найму та положень контракту, чинних
процедур аналізу сумнівів у безпеці, механізмів звітності та політики розгляду. Усіх партнерів було оцінено
та ранжовано щодо ризиків сексуальної експлуатації і насильства, а ЮНІСЕФ продовжив роботу з
окремими партнерами, щоб усунути недоліки та досягти покращення. У грудні 2022 року пройшли навчання
ще 222 рядових працівники (187 жінок і 35 чоловіків, переважно координатори та волонтери дитячих точок
«Спільно»), а 1 516 017 осіб отримали доступ до інформації завдяки онлайн-кампанії у фейсбуці та
інстаграмі, що тривала чотири місяці. У рамках міжвідомчої робочої групи із запобігання сексуальній
експлуатації і насильству було запроваджено механізм подання скарг на рівні громади, затверджено та
оприлюднено протокол надання допомоги потерпілим.

Освіта: За період із 24 лютого ЮНІСЕФ надав підтримку 1 451 665 дітям у доступі до формальної та неформальної
освіти, зокрема раннього розвитку. Загалом 298 593 дитини були охоплені заходами із психологічної підтримки,
соціального та емоційного розвитку, а також розвитку життєвих навичок. Крім того, 770 958 дітей по всій Україні
отримали набори для раннього розвитку і дозвілля, комплекти «Школа в коробці», індивідуальні набори та інші
навчальні матеріали. За звітний період:

14  UPSHIFT — методологія орієнтованого на людину проєктування, яку ЮНІСЕФ використовує у всьому світі з метою розширення можливостей підтримки молоді, 
щоб вона стала рушійною силою позитивних соціальних та економічних змін.
15 U-Report — інструмент, який ЮНІСЕФ використовує для залучення молоді в Україні через опитування. Його призначення — посилити громадянську активність, 
надати можливість висловитися з питань, що цікавлять молодь.



• Щоб забезпечити безперервність освіти, ЮНІСЕФ зосередився на створенні у школах безпечного
простору для дітей шляхом ремонту шкіл, розповсюдження навчально-методичних матеріалів, підвищення
обізнаності про заходи безпеки та забезпечення підручниками. У Київській і Житомирській областях було
відремонтовано 11 шкіл, зокрема були відновлені шкільні укриття. В цих закладах навчаються понад 8500
дітей. Зараз фонд реконструює ще 53 школи у Київській, Львівській, Житомирській і Запорізькій областях.
ЮНІСЕФ також забезпечив друк 336 546 підручників із математики для 5-го класу, які будуть передані до
українських шкіл.

• Разом із Міністерством освіти і науки та іншими партнерами ЮНІСЕФ приділяє особливу увагу
покращенню доступу до онлайн-навчання. Провідним заходом стала оптимізація національної
платформи дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн». На платформі
зареєстровані понад 333 000 українських школярів і 135 000 учителів. Крім того, ЮНІСЕФ передав 5050
педагогам ноутбуки, щоб вони мали змогу проводити онлайн- та дистанційні заняття. Також фонд допоміг
Міністерству освіти і науки провести національний багатопредметний тест у межах вступної кампанії 2022
року для забезпечення рівного доступу до вищої освіти для дітей. У тестуванні взяли участь понад 187 000
підлітків.

• Разом із партнерами ЮНІСЕФ за допомогою курсів, занять та індивідуальних програм наставництва навчив
понад 99 000 педагогів надавати психологічну підтримку, проводити заходи з соціального та емоційного
розвитку, а також розвитку життєвих навичок.

• Після ескалації війни було підтримано 75 UPSHIFT-проєктів , спрямованих на залучення молоді до
визначення та впровадження рішень у своїх громадах через людиноорієнтовану методологію проєктування.
300 учасників UPSHIFT розробили для своїх громад рішення, спрямовані на подолання викликів війни та
переміщень. Крім того, було проведено 16 опитувань за допомогою U-Report — інструменту, який ЮНІСЕФ
використовує для надання молодим людям можливості висловитися. В кожному опитуванні взяли участь
від 3000 до 4000 респондентів. Опитування стосувалися питань безпеки, волонтерства, працездатності та
працевлаштування, фінансової допомоги та інших. Для популяризації молодіжного волонтерства було
розроблено програму гуманітарного волонтерства. Завдяки цьому 3500 молодих людей були залучені як
волонтери та 5000 осіб охоплено гуманітарною допомогою від волонтерів.

Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH): За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до чистої води
для 4 649 974 людей, зокрема:

• 3 996 600 осіб, серед них 759 354 дитини, отримали такий доступ завдяки ремонту/відновленню мереж
водопостачання та каналізації, забезпеченню хімікатами для оброблення води та передачі обладнання
(труб, насосів, машин та іншого) 35 водоканалам (водогосподарським підприємствам), переважно у
Дніпропетровській, Харківській, Вінницькій, Донецькій і Житомирській областях;

• 566 386 осіб, серед них 107 613 дітей, були забезпечені аварійним водопостачанням (бутильованою водою
та підвозом води), переважно в Чернігівській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій та Полтавській областях;

• 86 988 людей, серед них 16 527 дітей, отримали чисту питну воду в центрах тимчасового проживання,
закладах охорони здоров’я, освітніх закладах та укриттях, переважно в Київській, Донецькій, Волинській,
Житомирській та Львівській областях.

• Перераховане було досягнуто в тісній координації із загальнодержавними та місцевими органами влади та з
оптимальним пристосуванням до дуже нестабільних умов (наприклад, у вересні 2022 року під час ремонту
пошкодженої вибухами Карачунівської дамби було встановлено освітлювальну вежу, що дозволило
працювати в нічні зміни, щоб подвоїти темпи відновлювання). У пріоритетному порядку підтримка
надавалася містам і громадам уздовж лінії зіткнення, зокрема в останньому кварталі 2022 року — сильно
постраждалим районам Харківської, Херсонської та Миколаївської областей. Підтримка також включала
забезпечення генераторами та пересувними котельними для опалення взимку. Завдяки цій роботі ЮНІСЕФ
заклав міцний фундамент (наприклад, у вигляді партнерства з водоканалами та механізмів доставки) для
участі у більш амбітних і масштабніших ремонтах/реконструкціях пошкодженої інфраструктури в цих районах
у 2023 році.

Крім того, в рамках інтегрованого реагування та в тісній співпраці із загальнодержавними та місцевими органами
влади й гуманітарними організаціями з кластера WASH 1 559 304 людини (89% цільового показника; моніторинг
ще триває) були охоплені критично важливими гуманітарними поставками WASH. Вони включали: гігієнічні набори
для домогосподарств; посудини для води та таблетки для очищення води з інструкцією щодо застосування; гігієнічні
набори для центрів тимчасового проживання, медичних установ, шкіл тощо; пелюшки; засоби менструальної гігієни
циклу тощо. ЮНІСЕФ був особливо ефективним у своєчасному наданні гуманітарної допомоги постраждалому
населенню в Херсонській, Харківській, Донецькій і Миколаївській областях, щойно з’являвся туди доступ. Крім того, в
координації із місцевою владою були створені стабільні канали постачання.

Зрештою, у межах підзвітності перед постраждалим населенням та тими, хто робить внески, ЮНІСЕФ посилив
систему моніторингу поставок WASH. Технічний персонал фонду регулярно відвідував усі доступні райони, де
надавалася підтримка, було залучено сторонню моніторингову агенцію для перевірки розподілу допомоги кінцевим
адресатам і рівня задоволеності наданою допомогою, а також задіяно інші засоби перевірки та моніторингу, зокрема
громадські слухання, відгуки, обговорення у фокус-групах, напівструктуровані інтерв’ю тощо. У 2023 році більшу
увагу буде приділено моніторингу діяльності за допомогою спеціальних оцінювань і досліджень.

https://upshiftukraine.org/
https://ukraine.ureport.in/


Соціальний захист: У тісній співпраці з Міністерством соціальної політики ЮНІСЕФ та партнери охопили 309 100
домогосподарств із дітьми (загалом 1 453 156 осіб) багатоцільовою грошовою допомогою на загальну суму $286 695
179. Кожен член домогосподарства, які відповідали вимогам, отримував на три місяці 6660 грн (приблизно $180)
для покриття своїх основних потреб. Домогосподарства отримували гроші на банківські рахунки або через поштову
службу «Укрпошта». Спочатку ЮНІСЕФ допомагав домогосподарствам із щонайменше трьома дітьми або дитиною
з обмеженими можливостями. Однак мірою погіршення гуманітарної ситуації в Україні допомогу було поширено на
прийомні сім’ї і сім’ї з однією дитиною.

Соціальні та поведінкові зміни: ЮНІСЕФ охопив понад 13 000 000 осіб науково обґрунтованими
повідомленнями про профілактичну позитивну та здорову поведінку під час війни. Було розроблено та
поширено інформаційні довідки про те, як звернутися до рятувальних служб або отримати доступ до підтримки, яку
ЮНІСЕФ та партнери надають по всій Україні, а також про попередження ризиків, пов’язаних із
вибухонебезпечними предметами (ПБПВП), зменшення ризику стихійних лих, ППЗПП, ранній розвиток дітей, освіту,
грудне вигодовування, харчування, гігієну, грошову допомогу, планову вакцинацію й щеплення від COVID-19. За
допомогою соцмереж, цифрових платформ, зовнішньої реклами, а також оголошень у торговельних центрах,
потягах та на вокзалах, у громадському транспорті, лікарнях, школах, пунктах перетину кордону, центрах
тимчасового проживання було розгорнуто кілька всеосяжних кампаній зі зміни соціальної поведінки.

Діти та підлітки брали участь в освітніх заходах, спрямованих на формування позитивної поведінки. Серед
таких заходів: тримісячний творчий табір «Спільно» —денний табір під відкритим небом для навчання на основі
навичок і зміцнення соціальної згуртованості між внутрішньо переміщеними особами та приймаючими громадами;
серія з 959 онлайн-уроків фізкультури «Рухайся більше»; онлайн-проєкт «Скажи чесно, ти як?», запущений у
партнерстві з офісом Першої леді України та іншими впливовими в державі особами; 17 інтерактивних лекцій і
квестів у межах ініціативи «Спільно до навчання»; 352 заняття з питань здорового харчування.

Діти дошкільного віку та їхні вихователі скористалися доступними інтерактивними навчальними інструментами:
понад 4 600 000 осіб дивилися заняття в онлайн-садочку «НУМО»; 68 000 осіб скористалися застосунком «НУМО»,
який містить зручний для дітей навчальний контент; 100 000 осіб щомісяця відвідували онлайн-платформу «НУМО»
для опікунів і вихователів. Загалом інформацію про ранній розвиток дітей дізналися 7 900 000 осіб у 20 регіонах
України.

Ініціатива «Спільно до навчання» була запущена для підтримки у навчанні дітей, педагогів і опікунів протягом
навчального року, який перебила війна. Були розроблені та розповсюджені методичні рекомендації та інші
матеріали з техніки безпеки та ППЗПП. 400 000 користувачів інтернету відвідали головну освітню платформу
www.osvitanow.org, а понад 8 000 000 осіб були охоплені онлайн і офлайн.

Загалом було виготовлено та розповсюджено серед дітей і освітніх закладів 200 000 навчально-розважальних
комплектів для навчання ПБПВП. Онлайн-урок на цю тему, розроблений спільно з МОН та Державною службою з
надзвичайних ситуацій, подивилися 74 700 осіб. Понад 300 000 дітей та їхніх опікунів узяли участь у 20 739
навчальних сесіях по всій Україні. 200 вчителів та 165 партнерів із громадянського суспільства пройшли підготовку
тренерів із навчання ПБПВП. Масштабною цифровою кампанією було охоплено близько 9,4 мільйона людей.

Контент про зниження ризику стихійних лих (радіація, аміак, люмінофорні бомби) та про правильне використання
електричних і газових приладів під час відключень електроенергії та перебоїв із водо-, газопостачанням й
опаленням охопив 5 мільйонів людей.

Представники ЮНІСЕФ та вибрані серед внутрішньо переміщених медичних працівників агітатори відвідали 670
центрів прийому внутрішньо переміщених осіб. Вони надали персональні консультації щодо імунізації,
харчування та гуманітарної грошової допомоги більш ніж 9000 осіб.

Щонайменше 4 500 000 людей отримали користь від кампанії «Захисти своїх близьких», покликаної створити
попит на планову вакцинацію дітей та їхніх опікунів. Кампанія була розгорнута у відповідь на зниження рівня
імунізації та націлена на опікунів, які раніше мали позитивні моделі поведінки, що могли змінитися через війну.

Вагітні жінки та молоді матері отримали додаткові консультації. Понад 450 000 людей переглянули онлайн-курс із
грудного вигодовування, а відповідний контент охопив близько 3 700 000 осіб.

Понад 4500 українських вчителів початкової школи прослухали курс «Основи здорового харчування» та успішно
провели серію із шести уроків на цю тему для учнів 1–4-х класів. Крім того, було розповсюджено багато
різноманітних матеріалів для підтримки поточної реформи шкільного харчування. Понад 4 500 000 осіб переглянули
відеокурси з питань здорового харчування для дітей.

Із метою запобігання незаконному всиновленню, торгівлі та експлуатації постраждалих від війни дітей в
Україні було розгорнуто національну комунікаційну кампанію з попередження ризиків, що загрожують бездоглядним
і розлученим із батьками дітям. Кампанія, ініційована керівництвом Офісу Президента України, залучила на онлайн-
платформу «Дитина не сама» 260 000 відвідувачів.

Відповідно до програми підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ через гарячу лінію, форми
зворотного зв’язку, дослідження, експрес-оцінювання та інші інструменти отримав і обробив понад 300 000 запитів і
повідомлень. Щодня проводився моніторинг соцмереж, який дав змогу орієнтуватися в повідомленнях і
відстежувати потреби населення.

https://osvitanow.org/


Із метою виявлення моделей поведінки, думок і потреб постраждалих від війни людей проводилися регулярні
експрес-дослідження серед цієї аудиторії. Дані про їхній соціальний склад допомогли сформувати науково
обґрунтовані програми у сферах охорони здоров’я та освіти, зимові та інші програми реагування. Для інформування
про дотримання прав дитини, виконання програм і зусилля з реагування на надзвичайні ситуації було запроваджено
надійний механізм моніторингу та аналізу суспільної думки.

Безпосередню експертну підтримку та розширення можливостей щодо соціальних і поведінкових змін в умовах
надзвичайної ситуації забезпечили Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки та ДСНС України.

Закупівлі та логістика: На початку війни ще в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $163,7 млн для закупівлі
життєво важливих товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $94,3 млн. Із складів ЮНІСЕФ було
відправлено допомоги на $64 млн, а безпосередньо від місцевих постачальників партнерам-виконавцям було
доставлено товарів на суму $8,7 млн. Щоб задовольнити нові потреби освітніх закладів і установ із догляду в
електроенергії, генеруючому обладнанні та опаленні, ЮНІСЕФ закупив 910 генераторних установок вартістю $12,2
млн і 90 модульних котелень вартістю $5,7 млн. Їх доставляють і встановлюють по всій Україні. Бойові дії негативно
позначилися на місцевих ланцюгах постачання, що призвело до серйозної нестачі товарів на місцевих ринках і
значного збільшення терміну виконання зарубіжних поставок.

ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ НА 2023 РІК

У 2023 році силами створених структур гуманітарного управління ЮНІСЕФ підтримуватиме та розширюватиме своє
гнучке й адаптивне реагування на непередбачувану ситуацію в Україні, зокрема допомогу в захисті, доставку
критичних товарів, надання життєво важливих послуг, покращення соціальних послуг, готовність до додаткового
переміщення населення та підтримку державних систем.

ЮНІСЕФ зосередить свою гуманітарну підтримку в районах, де триває конфлікт, розгортаючи групи швидкого
реагування, використовуючи міжвідомчі гуманітарні конвої, забезпечуючи планування на випадок надзвичайних
ситуацій і завчасне розміщення запасів, а також співпрацюючи з місцевими адміністраціями та партнерами з
громадянського суспільства. У більш доступних зонах будуть задіяні загальнодержавні служби, органи міського
самоврядування та громадські організації, щоб поєднувати реагування на надзвичайні гуманітарні ситуації для
переміщених осіб і груп населення, які повертаються, з підтримкою відновлення та розвитку.

Зовнішні медіа: У період із 24 лютого ЮНІСЕФ в Україні підготував понад 300 контент-проєктів, які висвітлюють
вплив війни на дітей, гуманітарні потреби та реагування фонду. Це історії про родини, які були змушені тікати від
війни, про перервану освіту, дитинство в підвалах, народжених під обстрілами немовлят та інші, що відображають
ситуацію із правами дітей у надзвичайних ситуаціях. За останніх 11 місяців кількість підписників сторінок ЮНІСЕФ в
Україні в соцмережах зросла з 1 мільйона до майже 2,5 мільйона. Така аудиторія дала змогу охопити понад 30
мільйонів людей онлайн-кампаніями, присвяченими захисту дітей, психічному здоров’ю, освіті та підтримуваним
фондом програмам грошової допомоги й забезпеченню життєво важливими товарами. Загалом тільки канали
Представництва ЮНІСЕФ в Україні набрали понад мільярд переглядів. Додатково висвітлювали діяльність фонду
ЗМІ та всесвітньо відомі блогери, як-от Девід Бекхем, який передав на добу свій інстаграм-акаунт лікарці з Харкова
Ірині Кондратовій.

Select Human interest stories
«В очікуванні весни та миру»
«Чути для майбутнього»
«Рятівне відчуття спільності»
«Подарунок для Маргарити»
«Вимушені канікули українських шкіл»
«Молодь розробила навчальний курс з працевлаштування та фінансової грамотності українців»
«ЮНІСЕФ забезпечив рятувальників засобами для надання невідкладної допомоги»
«Життя наново»
«Ми всі рівні. Хочу, щоб діти з інвалідністю це також відчували»
«Мобільна команда ЮНІСЕФ — дороговказ для вимушених переселенців»
«Безпека українських шкіл для дітей — пріоритет у діяльності ЮНІСЕФ в Україні»
«Евакуаційний потяг: із війни у невідомість»
«ЮНІСЕФ повертає дитинство в Балаклію»
«Спільно» — частинка дому на чужині»

Деякі пресрелізи:
«ЮНІСЕФ закликає забезпечити інклюзивність для всіх дітей з інвалідністю під час гуманітарного реагування»
«Молодь з Житомира вперше отримала фінансування для власних проєктів від програми UPSHIFT»
«Майже 7 мільйонам дітей в Україні загрожує небезпека через атаки на енергетичну інфраструктуру»
«ЮНІСЕФ підтримує ініціативи Міністерства соціальної політики України та "Укрзалізниці", спрямовані на вразливих 
сімей та дітей, що постраждали від війни»
«ЮНІСЕФ доставив в Україну 100 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden) у рамках COVAX»
«ЮНІСЕФ надав Україні вакцини проти туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту B і ХІБ-інфекції»
«"Спільно Різдво": у Києві відкриють святковий простір для дітей та молоді»

https://www.youtube.com/watch?v=i3mTqI49GWI&ab_channel=UNICEF
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/ukrainian-families-fear-for-future
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/twins-dare-to-dream-again
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/shelter-offers-families-sense-of-community
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/gift-for-marharyta
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/hope-on-hold
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/youngsters-launch-financial-training-course
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/unicef-provides-ukraines-emergency-services
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/families-vow-to-rebuild
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/possibilities-with-no-limits
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/unicefs-mobile-teams-light-the-way
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/safe-schools-for-children-in-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/ukrainian-families-hope-again-thanks-to-cash-assistance
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/joy-of-childhood-in-balakliia
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/teacher-helps-children-picture-brighter-future
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/unicef-urges-a-humanitarian-response
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/upshift-financing-for-zhytomyr
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/almost-7-million-children-ukraine-risk-attacks-energy-infrastructure-cause
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/unicef-supports-ukraine-ministry-social-policy-and-ukrainian-railways-holiday-season
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/unicef-delivers-janssen-vaccine
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/unicef-delivers-vaccines-tub-diph-tetanus
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/youngsters-find-warm-welcome-christmas-spilno-space-kyiv
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Додаток 1. Результати програми (1 березня — 23 грудня 2022 року).
Прогрес відображається щодо переглянутих цілей для реагування ЮНІСЕФ в Україні відповідно до 
оновленого звернення ЮНІСЕФ щодо гуманітарної допомоги дітям (HAC). 

Загальні   
потреби

ЮНІСЕФ та IP

Сектор / показник Розд. Ціль у 
2022 році

Загальні 
результати

Залишок
▲▼

Здоров’я 14,5 млн осіб
# дітей і жінок отримують першу медичну 
допомогу в закладах, що підтримує 
ЮНІСЕФ, та через виїзні бригади

Загалом 4,500,000 4,500,000 4,926,0771 29,523 ▲

# дітей віком від 6 до 59 місяців
вакциновані проти кору Загалом 1,500,000 - -

# дітей, підлітків і опікунів мають 
доступ до ППЗПП через мобільні 
бригади

Загалом 3,766,425 60,000 15,094 1,922 ▲

Харчування 700 000 осіб
# основних опікунів дітей 0-23 місяців, які 
отримують консультації з годування 
немовлят і дітей раннього віку

538,337 300,000 508,245 3 ▲

WASH 16 млн осіб
# людей мають доступ до достатньої 
кількості чистої води для питних та 
побутових потреб

Загалом 9,750,000 4,500,000 4,649,974 426,299 ▲

# людей отримують критично важливі 
засоби WASH

Загалом 4,800,000 1,750,000 1,559,3041 536,350 ▲

Захист дітей 2,8 млн осіб
#  дітей та опікунів мають доступ до 
ППЗПП 3 Загалом 2,000,000 2,978,598 309,731 ▲

Дітей 900,000 1,076,130 99,238 ▲

# дітей отримали послугу індивідуального 
ведення випадків Загалом 80,000 108,080 8,873 ▲
# жінок, хлопчиків та дівчаток отримують 
доступ до заходів із
зменшення ризику гендерно зумовленого 
насильства, запобігання та реагування

Загалом 3,700,000 1,000,000 352,103 40,274 ▲

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

Загалом 3,700,000 100,000 140,808 11,183 ▲

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

Загалом 1,000,000 801,0885 689 ▲

Освіта3 5 млн дітей
# дітей отримують формальну або 
неформальну освіту, зокрема послуги 
раннього навчання

Загалом 4,600,000 1,400,000 1,451,665 567,038 ▲

Хлопчики 420,000 284,232 110,356 ▲
Дівчатка 980,000 626,134 179,936 ▲

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

Загалом 4,600,000 600,000 770,9581 289,570 ▲

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

Загалом 4,600,000 400,000 298,593 187,724 ▲

# учителів і педагогічного персоналу, які 
пройшли тренінги з надання ППЗПП, із 
соціального та емоційного навчання
та/або розвитку життєвих навичок

Загалом 364,000 180 000 99,9706 89,520 ▲

mailto:akhan@unicef.org
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* Загальна сума дефіциту фінансування базується на наявних коштах порівняно із загальною потребою. Галузеві прогалини детально наведені 
в таблиці.

** Статус фінансування станом на 31 грудня 2022 року є попереднім і може бути змінений після завершення фінансового року в січні 2023 року.

16 Цифри можуть відрізнятися за той самий період через поточний розподіл 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.

Соціальний захист
домогосподарств охоплено багатоцільовими 
гуманітарними
грошовими переказами, що фінансує 
ЮНІСЕФ

Загалом 265,000 309,1004 112,665 ▲

Інше
# людей охоплено повідомленнями про 
доступ до послуг Загалом 12,000,00 13,291,491 2,012,578 ▲

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

Загалом 530,000 308,6062 63,436 ▲

# людей, які беруть участь в акціях залучення 
щодо соціальних і поведінкових змін Загалом 800,000 630,951 308,539 ▲

1) Результат розраховано на основі доставок товарів від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям.
2) Унікальні номери, що зверталися на гарячу лінію (один номер міг дзвонити від одного до трьох разів за період).
3) Включає сукупний результат із моменту початку реагування, а результати деяких заходів були повідомлені лише наприкінці року.
4) Кошти ($95 914 319,4) отримано, але гуманітарні грошові операції та платформу програми ще не оновлено.
5) ЮНІСЕФ разом із представництвом організації «Право на здоров’я», «Громадським простором» та Українською мережею за права дитини протягом чотирьох місяців (із 

серпня по листопад 2022 року) проводили у фейсбуці та інстаграмі інформаційну кампанію щодо запобігання сексуальній експлуатації та насильству. У її межах 
вийшли 43 публікації на 13 тем, що стосуються питань сексуальної експлуатації та насильства.

6) Що стосується кількості вчителів, то в 2022 році багатьом партнерам ЮНІСЕФ було важко зв’язатися з педагогами, зокрема через закриття шкіл по всій Україні. Багато 
вчителів також не мали вдома персональних ноутбуків для доступу до тренінгів.

Додаток 2. Фінансування станом на 31 грудня16

Запит ЮНІСЕФ HAC відображав потребу в ресурсах для надання вразливим дітям і сім’ям в Україні основних
послуг і предметів першої потреби. Постійні та гнучкі внески означають, що ЮНІСЕФ і партнери можуть діяти
швидко та стратегічно реагувати на найнагальніші потреби.

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 94,070,006 0 520,831 5,809,163 6%

WASH 106,500,000 138,440,639 0 491,565 0 0%
Захист дітей, мінімальні 
стандарти 
попередження та 
реагування
на гендерно зумовлене 
насильство у 
надзвичайних ситуаціях і 
захист від сексуальної 
експлуатації та 
насильства

65,300,000 85,135,049 0 483,122 0 0%

Освіта 60,000,000 66,208,913 2,499,410 219,080 0 0%
Соціальний захист 655,149,430 471,838,932 0 1,057 183,309,441 28%
Загалом 987,349,430 855,693,540 2,499,410 1,715,655 127,440,825* 13%
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