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ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ1

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

НАСЕЛЕННЯ, ЯКОМУ 
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ (ДОЛ. 
США)

44млн  15.7млн  8.7млн  $2.25млрд

Цей документ містить оновлення екстреного 
звернення щодо України, опублікованого 1 
березня 2022 року, через п’ять днів після 
початку війні 24 лютого. 

Через шість тижнів потреби продовжують зростати, 
а гуманітарна допомога стала більш масштабною 
завдяки швидкому фінансуванню, виділеному 
після першого екстреного звернення. У зв’язку із 
збільшенням потреб Екстрене звернення для України 
було розширено до серпня 2022 року.

Екстрене звернення Україна  
Версія за квітень (березень - серпень 2022 року)

Ч О Р Н Е  М О Р Е
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КРИМ

Чернігівська

Київська
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С Л О В А Ч И Н А

М О Л Д О В А

Кишинів

Bucharest

Київ

2.2 млн

1,5 млн

1.5 млн

1,9 млн
821 тис.

766 тис.

681 тис.

672 тис.

633 тис.

569 тис.
511 тис.

483 тис.
471 тис.

315 тис.

283 тис.

280 тис.

257 тис.

257 тис.

248 тис.

211 тис.

244 тис.

236 тис.

212 тис.

190 тис.
184 тис.

Кількість біженців з України*

Кількість внутрішньо переміщених 
осіб за макрорегіонами 

Кількість людей, яким планується 
надати допомогу, за областями

*Сукупні дані перевищують загальну 
кількість біженців з України, 
оскільки вони також враховують 
людей, які перетинають кордон між 
Румунією та Молдовою.

Використані на карті межі, назви, а також позначення не означають їх офіційного визнання чи 
схвалення Організацією Об’єднаних Націй.

Джерело: Країна та адміністративний поділ – ГІС ООН та Державне науково-виробниче 
підприємство «Картографія». Зіставлення офіційних даних біженців та УВКБ ООН (станом на 23 
квітня 2022 року). ВПО-МОМ

РУМУНІЯ

МОЛДОВА

УГОРЩИНА

СЛОВАЧИНА

БІЛОРУСЬ
РОСІЙСЬКИЙ
ФЕДЕРАЦІЯ

ПОЛЬЩА

2,9
млн

493
 тис.

424
  тис.*

336 тис.

24 тис.

778 тис.*

606 тис.

410 368

ЗАХІД
ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД

КИЇВ2,9 млн 1,8 млн

228 тис.

114 тис.

1,5 млн

1.3 млн

ПЕРЕМІЩЕННЯ

Розподіл людей, які потребують допомоги, за областями

ЗОБРАЖЕННЯ НА ОБКЛАДИНЦІ 
Київ, Київська область 25 лютого 2022 року дівчинка дивиться на воронку біля житлового будинку, яка залишилася у 
результаті вибуху у житловому районі столиці України. ЮНІСЕФ/Антон Скиба
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КЛАСТЕР ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ 

ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ (ДОЛ. США)

Координації та управління об'єктами 
розміщення ВПО

1,1 млн 0,8 млн 42 млн дол. США

Координація - - 15 млн дол. США

Освіта 3,6 млн 1,1 млн 41,9 млн дол. США

Телекомунікації у надзвичайних 
ситуаціях (ТНС)

– - 3,7 млн  дол. США

Продовольча безпека та засоби до 
існування

10,2 млн 7 млн 469,5 млн  дол. США

Охорона здоров’я 12,1 млн 6 млн 110 млн дол. США

Логістика - - 6,8 млн дол. США

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД) - 2 млн 600,3 млн дол. США

Харчування 0,6 млн 0,3 млн 23,5 млн  дол. США

Захист 15,7 млн 3,9 млн 218 млн дол. США

Захист дітей 2,1 млн 1,3 млн 68 млн дол. США

Гендерно зумовлене насильство (ГЗН) 3,3 млн 1,0 млн 39 млн дол. США

Протимінна діяльність 14,5 млн 3,9 млн 25 млн дол. США

Житло та непродовольчі товари 6,2 млн 4,6 млн 366,6 млн дол. США

Вода, санітарія та гігієна (ВСГ) 13 млн 8,7 млн 216,7 млн дол. США

ЗАГАЛОМ 15.7 млн 8.7 млн $2.25 млрд дол. США

Розподіл людей, які потребують допомоги, за статтю

Показники планування за кластерами

ЖІНОЧА ЧОЛОВІЧА

8.5 млн 7.2 млн
54% 46%

* 2 млн, яким планувалось надати допомогу в секторі 
продовольчого забезпечення та засобів до існування, 
отримають багатоцільову допомогу в рамках БЦГД.
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Розвиток кризи 

Війна в Україні, яка почалася 24 лютого, 
спричинила смерть і страждання 
у великих масштабах. Як наслідок, 
щонайменше 15,7 млн людей потребують 
негайної гуманітарної допомоги та 
захисту.

BЗа даними Управління Верховного комісара 
ООН з прав людини, станом на 21 квітня загинуло 
щонайменше 2 345 цивільних осіб, серед яких 177 
дітей. Однак загальна кількість загиблих, ймовірно, 
буде набагато більшою. Лише в Маріуполі, за 
оцінками місцевої влади, загинули десятки тисяч 
людей, тоді як нещодавні виявлення масових 
поховань у Бучі, Ірпіні та інших районах навколо 
Києва свідчать про ймовірність значного числа 
смертей, які досі не були враховані. Під час 
війни у містах застосовується зброя вибухової 
дії з широкою зоною ураження, у т. ч. обстріли з 
важкої артилерії та реактивних систем залпового 
вогню, ракетні та авіаційні удари. Наявність мін та 
боєприпасів, що не розірвалися, також становить 
серйозну проблему. Навіть до початку війни схід 
України був одним із найбільш забруднених мінами 
регіонів у світі.

Конфлікт спровокував кризу, пов’язану із 
найшвидшим переміщенням населення, з часів 
Другої світової війни, — менше ніж за два місяці 
виїхали майже 13 мільйонів людей. Понад чверть 
населення України покинула свої домівки протягом 
шести тижнів: за оцінками, понад 7,7 мільйона 
людей зараз є внутрішньо переміщеними особами, 
та понад 5,1 мільйона людей перетнули кордон 
у пошуках безпечного місця в інших країнах, 
більшість із них жінки та діти. Майже дві третини 
дітей в Україні змінили місце проживання.

Масові руйнування у містах і знищення цивільної 
інфраструктури зробили життя мільйонів людей 
нестерпним і ускладнили можливість надання 
критичних послуг, особливо у сфері охорони 
здоров’я. В оточених районах люди тижнями жили 

без доступу до їжі, води та опалення, перебуваючи 
під постійною загрозою бомбардувань. Цього 
року більше половини всіх випадків у світі, коли 
постраждали заклади охорони здоров’я, медичні 
працівники або пацієнти, (119 із 182 станом на 11 
квітня) відбулися в Україні. Ці випадки порушили 
доступ до медичної допомоги в той час, коли 
люди потребують її найбільше: жінки були змушені 
народжувати дітей у підвалах, поранені люди не 
мали доступу до допомоги, а хворі діти втратили 
доступ до життєво необхідного лікування. Близько 
300 медичних закладів знаходяться в зонах 
конфлікту, а 1 000 медичних закладів знаходяться 
в районах, де відбулась зміна контролю за 
територією. Вважається, що майже 50 % аптек в 
Україні закриті, а багато медичних працівників 
або переміщені, або не можуть працювати. Також 
постраждала інша цивільна інфраструктура: за 
даними Міністерства освіти, понад 869 закладів 
освіти були пошкоджені та 88 зруйновані, хоча ці 
цифри не перевірені.

Мільйони людей, серед яких жінки і маленькі 
діти, залишилися без доступу до чистої води або 
санітарних послуг, що різко підвищило ризик 
захворювань, які передаються через воду, а 
також ризик зневоднення. У зв’язку із випадками, 
коли постраждали об’єкти водопостачання 
та водовідведення, та через відключення 
електроенергії приблизно 1,4 мільйона людей на 
сході України не мають доступу, а ще 4,6 мільйона 
людей по всій країні мають лише обмежений 
доступ до водопостачання. Погана якість води 
може призвести до захворювань, у тому числі до 
інфекцій шкіри та корости. Людям доводиться 
жити в умовах скупчення. Вони не можуть 
дотримуватися елементарних гігієнічних заходів, 
зокрема менструальної гігієни. Це може призвести 
до інфекцій дихальних шляхів та поширення 
COVID-19. Недостатнє та погане водопостачання 
можуть спричинити спалахи інфекційних 
захворювань, зокрема холери. Бактерії, які 
викликають холеру, є в Маріупольському 
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районі, про що свідчить спалах захворювання, 
зафіксований у місті у 2011 році.

Війна по-різному впливає на жінок та чоловіків і 
посилює вже існуючу нерівність, як свідчать дані 
оперативного гендерного аналізу (Rapid Gender 
analysis), проведеного структурою ООН-Жінки та 
CARE. Населення України має чітко визначений 
гендерно диференційований профіль: 54 % жінок 
і 46 % чоловіків, у тому числі особливо велика 
частка старших жінок. До ескалації війни 71 % 
домогосподарств у підконтрольних Уряду районах 
очолювали жінки. Жінки з груп, які перебувають 
у небезпечних ситуаціях, не отримують необхідну 
допомогу й непропорційно страждають від лих, 
спричинених війною, тоді як переміщення та 
потік біженців значною мірою має особливості за 
статевою ознакою.

Загроза гендерно зумовленого насильства, у тому 
числі сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом, сексуальної експлуатації та наруги 
(СЕН) та торгівлі людьми, зросла в геометричній 
прогресії з початку війни. Дві третини жінок 
в Україні зазнали певної форми гендерного 
насильства протягом свого життя до конфлікту, 
а погіршення безпеки різко підвищило ризик 
різноманітних форм насильства. Зростає кількість 
звинувачень у сексуальному насильстві, яке 
пережили жінки та дівчата під час війни.

Збройний конфлікт може ускладнити селянам 
доступ до полів, можливість збирати врожай і 
продавати поточні культури, висаджувати нові 
культури або забезпечувати тваринництво. 
За даними уряду та Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (FAO), 
від 20 % до 30 % площ під озимими зерновими, 
кукурудзою та соняшником залишаться 
незібраними в липні/серпні або не будуть засіяні 
цієї весни. Близько половини озимої пшениці 
та третини жита, які мають бути зібрані у липні–
серпні 2022 року, наразі знаходяться в районах, 
які постраждали від війни. Окрім того, існують 
занепокоєння з приводу пошкодження врожаю 
та ризику мін та боєприпасів, як не розірвалися, 
які вплинуть на здатність збирати врожай у 
майбутньому.

Війна також зруйнувала економіку України. 
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, 
що економічні втрати через триваючу військову 
операцію можуть перевищити 1 трлн доларів, а 
близько 53 % українців втратили роботу з початку 
війни, згідно з даними загальнонаціонального 
опитування, проведеного соціологічною групою 
Рейтинг у березні

ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Родина з маленькими дітьми переходить залізничну колію на залізничному вокзалі у Львові.  
Мільйони людей покинули Україну через кордон на Заході країни з Польщею.
ЮНІСЕФ/Джованні Діффіденті

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RGA Ukraine-SDR Full Report.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RGA Ukraine-SDR Full Report.pdf
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Збільшення заходів реагування

З початку війни 24 лютого гуманітарні 
партнери активно працювали над 
розширенням своєї діяльності в Україні. 

До початку вторгнення Російської Федерації 
гуманітарні організації здебільшого діяли в не 
підконтрольних уряду районах Донецької та 
Луганської областей, за межами колишньої «лінії 
розмежування». Сьогодні в усіх 24 областях країни 
працюють 207 гуманітарних партнерів, більше 
половини з яких є українськими неурядовими 
організаціями. 

Завдяки гуманітарному реагуванню щотижня 
допомогу отримує все більша кількість людей, 
причому кількість охоплених людей зросла більш 
ніж удвічі з 24 березня по 21 квітня. Понад 3,4 
мільйона людей по всій країні отримали життєво 
важливу допомогу та соціально-правовий захист. 
Реагування було збільшено під час одного з 
найбільш жорстоких конфліктів в недавній історії. 
Гуманітарним партнерам довелося вирішувати, як 
діяти при повному припиненні як пасажирських, 
так і вантажних авіаперевезень, пошкодженні 
транспортної інфраструктури та постійній загрозі 
ракетних ударів з повітря, землі та моря, наземних 
боїв, мін та боєприпасів, які не розірвалися, у 
зонах активного конфлікту, а також у випадку такої 
військової тактики, як оточення, коли гуманітарним 
працівникам неможливо дістатися до районів, де 
цивільне населення вкрай потребує допомоги, 
зокрема в Маріуполі. Гуманітарні партнери швидко 
адаптувалися до цих проблем за останні шість 
тижнів, використовуючи різноманітні операційні 
модальності — від грошової допомоги до допомоги 
в натуральній формі та від безпосередньої 
доставки до роботи з налагодженими мережами 
для доставки людям, які потребують допомоги. 
Ці підходи представлені у стратегії реагування в 
оновленому екстреному зверненні.

Зміна частки населення, якому 
було надано допомогу
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КИЇІВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

RЖителі столиці України Києва шукають притулок на станції метро Дорогожичі, оскільки в перші тижні війни місто зазнало авіаударів. 
УКГС ООН/Амнон Гатман



ЕКСТРЕНЕ ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНА 2022

0808

СЦ1
Надавати своєчасну 
життєво необхідну 
багатосекторальну 
допомогу людям, які 
постраждали внаслідок 
війни, відповідно до 
гуманітарних принципів

Дотримуючись гуманітарних 

принципів нейтральності, 

неупередженості та незалежності,  

гуманітарні організації мають 

надавати підтримку всім людям в 

Україні, які потребують допомоги, 

де б вони не знаходились. Рятувати 

життя людей, які постраждали 

від війни, забезпечуючи їм 

необхідний захист, житло, 

медичні послуги, непродовольчі 

товари, продовольчу безпеку 

та засоби до існування, послуги 

водопостачання, санітарії, гігієні та 

освіти, відповідно до статі та віку. 

Розширювати мультисекторальну 

допомогу шляхом надання 

багатоцільової грошової допомоги 

для комплексного задоволення 

різноманітних гуманітарних потреб 

постраждалих людей, враховуючи 

їх стать, вік та потреби людей з 

інвалідністю. Збільшувати заходи 

логістики та телекомунікацій, 

щоб забезпечити ефективну та 

дійову допомогу та спілкування 

з постраждалими громадами та 

підзвітність перед постраждалим 

населенням (ПППН).

СЦ2
Захищати постраждалих 
унаслідок конфлікту людей 
та цивільну інфраструктуру 
та виступати за те, 
щоб сторони конфлікту 
виконували свої 
зобов'язання згідно 
з міжнародним 
гуманітарним правом

Захищати, запобігати та 

мінімізувати фізичну шкоду 

цивільному населенню та цивільній 

інфраструктурі, у тому числі шляхом 

переговорів зі сторонами конфлікту 

щодо виконання їхніх зобов’язань 

згідно з нормами міжнародного 

гуманітарного права, проводити 

моніторинг у сфері захисту, 

підтримувати центри прийому та 

тимчасового поселення, надавати 

спеціалізовані послуги у сфері 

захисту, інформувати щодо ризиків 

вибухонебезпечних предметів, 

а також надавати допомогу 

потерпілим від мін у місцях 

прибуття внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО), враховуючи їх вік та 

стать. Покращувати комунікації з 

громадами та збільшувати заходи 

захисту людей, які постраждали від 

кризи, від сексуальної експлуатації 

та сексуальної наруги. Збільшувати 

масштаби реагування, мінімізації 

та попередження гендерно 

зумовленого насильства та 

збільшувати поширення інформації 

та комунікації щодо запобігання 

сексуальній експлуатації та 

сексуальній нарузі (ЗСЕН) 

постраждалих від кризи.

СЦ3
Сприяти наданню 
основних і гендерно 
спрямованих послуг як у 
районах, які постраждали 
від конфлікту, так і в 
місцях, де приймають 
переміщених осіб

Забезпечувати реагування на 

широкомасштабне руйнування та 

пошкодження життєво важливої 

цивільної інфраструктури, у тому 

числі закладів охорони здоров’я 

та освіти, а також об’єктів 

водопостачання, у тісній співпраці з 

місцевою владою та організаціями, 

які працюють у сфері сталого 

розвитку, в тому числі шляхом 

доставлення критично необхідних 

матеріалів, проведення ремонтів 

для відновлення та підтримки 

життєво необхідних послуг, а 

також забезпечення екстрених 

телекомунікацій, послуг логістики, 

водопостачання, санітарії та гігієни, 

у тому числі гігієни менструального 

циклу, послуг освіти, соціально-

правового захисту та медичних 

послуг, які доступні та відповідають 

різним потребам  жінок, дітей, людей 

з інвалідністю та людей похилого 

віку.

Стратегічні цілі
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Стратегія реагування
У рамках цього переглянутого 
Екстреного звернення гуманітарні 
партнери просять виділити 2,23 мільярда 
доларів США для надання необхідної 
допомоги та захисту 8,7 мільйона людей 
по всій Україні, більше половини з яких 
складають жінки. Щоб охопити якомога 
більше людей, які потребують допомоги, 
гуманітарні працівники використають 
п’ять основних стратегій у рамках 
переглянутого Екстреного звернення.

1. Доставлення у важкодоступні райони: 
Тривають переговори на високому рівні, щоб 
сприяти безпечному виходу цивільного населення 
з найбільш постраждалих районів, а також 
сприяти безпечному надходженню гуманітарної 
допомоги у важкодоступні райони. Зважаючи 
на серйозність потреб у районах, які були або 
знаходяться в облозі, гуманітарні партнери 
доклали особливих зусиль, щоб дістатися 
туди, використовуючи Систему гуманітарної 
нотифікації для інформування сторін конфлікту 
про заплановані переміщення. Станом на 24 
квітня міжвідомчі конвої під керівництвом ООН, 
які об’єднують партнерів ООН та НУО, п’ять разів 
доставляли вантажі (двічі в Суми та по одному 
разу у Харків, Сєвєродонецьк та Чернігів). 
Наступні конвої будуть заплановані на майбутній 
період і доповнюються ініціативами окремих 
організацій щодо доставки товарів партнерам 
і людям як у найбільш постраждалих районах, 
так і в тих, де існує найбільший ризик ескалації 
конфлікту 

2. Надання допомоги якомога ближче до людей, 
які потребують підтримки: На основі роботи, 
проведеної протягом тижнів після вторгнення 
Російської Федерації, було докладено інтенсивних 
зусиль для посилення гуманітарної присутності та 
спроможностей якомога ближче до лінії бойових 
дій. Це передбачає підтримку організацій, які 
працюють у зонах, де існує загроза ескалації, 
забезпечення запасів на випадок можливого 

порушення доставки допомоги, а також роботу 
над тим, щоб якомога раніше забезпечити 
підтримку переміщеним людям. По всій країні 
гуманітарні партнери працювали цілодобово, щоб 
надати допомогу у районах, які безпосередньо 
постраждали від конфлікту. Для цього партнери 
реалізовували цілу низку заходів: від підтримки 
пекарень, щоб вони продовжували випікати хліб, 
доставки життєво необхідних медичних товарів 
до лікарень до спрямування фінансування та 
вантажів місцевим партнерам, які мають мережі 
та засоби для розподілу товарів у складних 
умовах. Це дозволило швидко розширити 
масштаби реагування, а також охопити райони, 
які постраждали від інтенсивних бойових дій. 
Наприклад, Харківська область отримала 
найбільше продовольчої допомоги в перші 
тижні реагування, незважаючи на неодноразові 
бомбардування. Гуманітарне співтовариство 
працює над тим, щоб забезпечити гнучкий 
підхід до створення оперативних центрів там 
і коли це потрібно в міру розвитку конфлікту, 
зосереджуючись на ключових оперативних 
місцях по всій країні.

3. Реагування на переміщення та вразливість 
у всіх районах країни: Гуманітарна спільнота 
надає підтримку переміщеним та постраждалим 
людям у всіх регіонах країни. Вона використовує 
багатоцільову грошову допомогу у всіх сферах, де 
це можливо та доцільно, активно координуючи дії 
з системами соціального захисту Уряду України. 
З 24 лютого Робоча група з надання грошової 
допомоги швидко розширила свої можливості. 
Тепер до її складу входить 21 партнер. Окрім 
того, вона розробила набір інструментів для 
узгодження та координації багатоцільової 
грошової допомоги. Протягом останніх 
трьох тижнів кількість людей, які отримали 
багатоцільову грошову допомогу, зросла на 1 400 
% з менше 18 500 осіб 31 березня до понад 263 
000 осіб 23 квітня. Очікується, що ця цифра буде 
збільшуватися, оскільки наразі все більше людей 
реєструються та отримують грошову допомогу 
протягом кількох днів після реєстрації. Зважаючи 
на серйозність потреб, партнери приділяють 
першочергову увагу темпам та масштабам 
розподілу, менше зважаючи на необхідність 
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уникнення дублювання підтримки людям, 
які отримують допомогу. Партнери спільно з 
місцевою владою надають багатосекторальну 
допомогу у сфері захисту вимушено переміщеним 
особам та уразливим верствам населення, у 
тому числі жінкам, дітям, людям з інвалідністю, 
людям похилого віку, постраждалим від гендерно 
зумовленого насильства.

4. Виконання зобов’язання щодо забезпечення 
гендерної рівності та центральної ролі 
соціально-правового захисту під час усіх заходів 
реагування, у тому числі шляхом посилення 
підзвітності перед постраждалим населенням 
(ПППН), запобігання сексуальній експлуатації та 
сексуальній нарузі (ЗСЕН), поширення інформації 
про сексуальне насильство та торгівлю людьми, 
пов’язані з конфліктом, забезпечення відповідних 
заходів з урахуванням статі та віку, а також 
сприяння соціально-правовому захисту через 
усі аспекти гуманітарних програм та заходів 
адвокації.

Під час підготовки зміненого екстреного 
звернення кожен кластер подбав про те, щоб 
всі запропоновані ним заходи відповідали 
гуманітарним принципам, були реалістичними 
та здійсненними, а також відповідними та 
доступними для всіх гендерних і вікових груп. 
Кластери запропонували набір гуманітарних 
заходів відповідно до гуманітарних принципів, 
які доповнюють роботу Уряду України для 
реагування на кризу та потреби людей в Україні, а 
також враховують унікальний контекст цієї кризи. 

Крім того, кластери розглянули спроможність 
своїх партнерів реалізувати запропоновану 
діяльність, масштаби якої збільшились протягом 
останніх тижнів, оскільки більше гуманітарних 
учасників були залучені до реагування. Кластери 
також переглянули обмеження щодо доступу та 
можливостей роботи. Найбільшою перешкодою 
для надання гуманітарної допомоги є збройний 
нестабільний конфлікт, особливо в містах, які 
перебувають в оточенні. Через це працівники, які 
надають гуманітарну допомогу, наражаються на 
небезпеку, виконуючи роботу у ключових регіонах. 
Існують також певні операційні проблеми в не 
підконтрольних Уряду районах, де гуманітарні 
учасники стикаються з серйозними логістичними 
проблемами, пов’язаними з переміщенням 
персоналу, доступом до коштів і ресурсів, і де 
безпека є основною проблемою, зважаючи на 
ескалацію боїв і бомбардувань. У підконтрольних 
Уряду районах діалог з владою включає такі 
ключові питання, як звільнення гуманітарних 
працівників від призову, безперешкодне 
надходження гуманітарної допомоги та створення 
сприятливого середовища для гуманітарних 
партнерів шляхом внесення змін до нормативної 
бази з таких питань, як візи та реєстрація 
неурядових організацій. 

Гуманітарне реагування буде координуватися 
з зусиллями у сфері відновлення, а також 
з поточними зусиллями щодо підтримки 
спроможності Уряду у сфері соціального захисту 
та надання базових послуг, відповідно до 
гуманітарних принципів. 

ІРПІНЬ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

У місті зруйновано десятки житлових будинків та інших об’єктів важливої цивільної інфраструктури. УКГС ООН/Савіано Абреу
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Хронологія циклу гуманітарних програм

БЕР КВІТ ТРАВ ЧЕВР ЛИП СЕРП ВЕР ЖОВТ ЛИСТ ГРУД СІЧ

Звіт про виконання

Інформаційна панель

сайт Humanitarian InSight

Моніторинг надання 
гуманітарної допомоги 

Гуманітарні учасники будуть проводити 
моніторинг реагування, яке здійснюється 
в рамках цього Екстреного звернення, 
щоб гарантувати, що воно є своєчасним, 
ефективним, відповідає поставленим цілям, 
обсягам та є підзвітним перед людьми, які 
постраждали від війни. 

З перших днів реагування УКГС ООН та координатори 

кластерів почали збір даних щодо наданого реагування. 

Ця система, яка традиційно називається «3 W» (Хто що 

де робить), дозволила кожному гуманітарному учаснику 

звітувати перед гуманітарними кластерами про свою 

діяльність та досягнення (що було доставлено та якій 

кількості людей). Координатори кластерів потім об’єднали 

дані на рівні кластера, що дозволило їм виявити прогалини 

та адаптувати реагування. Потім УКГС ООН об’єднало 

результати для усього звернення та відзвітувало, скільки 

людей було охоплено, де вони знаходились та яку допомогу 

їм було надано. Щотижня цю інформацію було опубліковано 

у відкритому доступі для забезпечення цілковитої 

прозорості гуманітарного реагування.

Під час перегляду Екстреного звернення кластери вказали 

стандартні види діяльності та пов’язані показники, а також 

стратегічні цілі. Це дозволить отримати більш ретельні 

та детальні звіти щодо реагування у рамках Екстреного 

звернення. Усі кластери надаватимуть інформацію про 

результати своєї роботи з урахуванням вибраних показників 

за допомогою інструменту звітності «5 W» (Хто що, де, для 

кого і коли робить), спочатку щотижня, а потім щомісяця. 

Повний список показників можна переглянути тут.

Загальний результат у рамках Екстреного звернення, у тому 

числі прогалини та проблеми, регулярно обговорюватиметься 

Гуманітарною командою країни. rІнформація про оперативну 

присутність та вихідні дані будуть відстежуватися у рамках 

Міжкластерної координаційної групи та Робочої групи з 

управління інформацією, які відстежуватимуть прогрес, 

щоб надавати оновлені дані Координаторці з гуманітарних 

питань, Гуманітарній команді країни та Уряду України. 

Дані про досягнення реагування, де це можливо, будуть 

розподілені за групами населення (внутрішньо переміщені 

особи та місцеві мешканці), статтю та віком. Крім того, 

кластери взяли на себе зобов’язання посилити звітність про 

допомогу людям з інвалідністю.

У зв’язку з інтенсивним і швидким темпом війни, 

яка призвела до найшвидшої кризи переміщення 

населення з часів Другої світової війни, кластери ще не 

змогли визначити потреби на місцевому рівні. Однак 

кластери звітуватимуть про реагування на найнижчому 

адміністративному рівні, щоб забезпечити географічний 

моніторинг, де це можливо, і працюватимуть над 

розширенням даних оцінки потреб на обласному та 

районному рівнях у наступний період.

Різні інформаційні продукти та аналіз будуть регулярно 

створюватись для надання оновленої інформації щодо 

реагування. Зокрема, будуть створені щомісячні панелі 

інструментів гуманітарного реагування, які повідомлятимуть 

про статус гуманітарних потреб, реагування та прогалини, а 

також про фінансування та нестачу коштів.

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-august-2022
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, ПІВДЕННИЙ-ЗАХІД УКРАЇНИ

26 лютого 2022 року на заході України мати з дитиною, які є внутрішньо переміщеними особами, прямують до пункту пропуску 
«Ужгород-Вишнє Нємецьке» для перетину кордону зі Словаччиною. ЮНІСЕФ/ЯНОШ НЕМЕШ
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ЗРОБИТИ ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСТРЕНОГО ЗВЕРНЕННЯ
Фінансові внески на адресу авторитетних 
організацій з надання допомоги є однією 
з найцінніших та найефективніших форм 
реагування на надзвичайні гуманітарні ситуації. 
На цій сторінці зазначено декілька способів сприяння 

заходам реагування в Україні. Донорам державного 

та приватного сектору пропонується робити грошові 

внески безпосередньо у рамках Екстреного звернення. 

Див. наведені контактні дані кластерів та організацій.

ЗРОБИТИ ВНЕСОК ЧЕРЕЗ ГУМАНІТАРНИЙ
ФОНД ДЛЯ УКРАЇНИ (UHF)
Гуманітарний фонд для України є спільним 
фондом фінансування країни (СФФК). СФФК 

— це підтримувані багатьма донорами інструменти 

фінансування гуманітарної діяльності, які отримують 

нецільові кошти для їх виділення у разі виникнення 

гуманітарних потреб, пріоритетність яких визначається 

залежно від ситуації на основі спільного планування та 

інклюзивного процесу прийняття рішень. UHF просуває 

координовані заходи гуманітарного реагування і 

підтримує реалізацію Плану гуманітарного реагування 

в Україні. Для отримання більш докладної інформації 

про СФФК див.: https://www.unocha.org/our-work/

humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf 

та підпишіться на @CBPFs у Twitter. Ви можете зробити 

пожертвування на адресу спільного Гуманітарного 

фонду для України за посиланням: crisisrelief.un.org/

ukraine-crisis

СТАТИ ДОНОРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФОНДУ
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Центральний фонд реагування на надзвичайні 
ситуації (CERF) є швидким і ефективним 
способом підтримки оперативних заходів 

гуманітарного реагування. Генеральний секретар 

закликав досягти сукупної річної суми внесків в 1 

мільярд доларів — ціль, яку схвалила Генеральна 

Асамблея ООН. CERF надає оперативне фінансування 

для рятувальних гуманітарних заходів на початкових 

етапах надзвичайних ситуацій та для подолання 

кризових ситуацій, на які не було залучено достатнє 

фінансування. Внески приймаються впродовж усього 

року від урядових та приватних донорів. CERF потребує 

регулярного поповнення. Див. посилання про те, як 

стати донором CERF: unocha.org/cerf/donate

БРАТИ УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКІЙ 
ПІДТРИМЦІ, СПІЛЬНІЙ АДВОКАЦІЙНІЙ
РОБОТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕННЯХ
Підтримувати працівників, родини та громади, 
постраждалі внаслідок катастроф і конфліктів. 
Співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй для 

проведення спільної адвокаційної роботи і працювати 

разом з організаціями, які надають гуманітарну 

допомогу, над пошуком інноваційних рішень та обміном 

ними. Вести підготовку та забезпечувати реагування у 

випаду катастроф і конфліктів.

ЗВІТУВАТИ ПРО ВАШ ВНЕСОК В СЛУЖБУ  
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКГС ООН
Звітність про внески через службу фнінасового 
моніторингу FTS підвищує прозорість і покращує 
підзвітність і дає нам можливість відзначати 
щедрі внески. Це допомагає нам виявляти 
серйозні прогалини у фінансуванні. Просимо 
повідомляти про внески на адресу fts@un.org або 
шляхом заповнення онлайн-форми за адресою 
fts.unocha.org. При повідомленні FTS про внески 
в натуральній формі просимо надавати короткий 
опис товарів або послуг та оцінювану вартість в 
доларах США або валюті відповідної країни, якщо 
це можливо.

Як підтримати Екстрене 
звернення для допомоги Україні 

https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
http://crisisrelief.un.org/ukraine-crisis
http://crisisrelief.un.org/ukraine-crisis
http://unocha.org/cerf/donate
mailto:fts%40un.org?subject=Report%20contribution%20to%20Ukraine
http://fts.unocha.org
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Цей документ підготовлено Управлінням ООН 
з координації гуманітарних питань (УКГС) 
спільно з гуманітарними партнерами для 
підтримки Уряду України. Він охоплює період у 
шість місяці з березня по серпень 2022 року і 
видається 20 квітня 2022 року

–

Використані позначення та подання матеріалів у цьому звіті не передбачають 
висловлення позиції Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо правового 
статусу будь-якої країни, території, міста чи району чи їхнів органів влади, чи щодо 
розмежування їхніх кордонів.

Ознайомтесь з останньою 

інформацією

unocha.org
УКГС ООН координує гуманітарні дії, 
щоб забезпечити необхідну допомогу 
та захист постраждалим від кризи. 
Управління працює над подоланням 
перешкод щодо доставлення 
гуманітарної допомоги постраждалим 
і забезпечує лідерство в мобілізації 
допомоги та ресурсів від імені 
гуманітарної системи.

humanitarianresponse.info
Метою платформи є стати основним 
майданчиком надання інструментів 
та послуг управління інформацією 
для забезпечення обміну даними між 
кластерами та членами Міжвідомчого 
постійного комітету, які працюють в 
умовах тривалої або раптової кризи.

hum-insight.info
Платформа Humanitarian InSight 
забезпечує надання доступу до 
основних гуманітарних даних сторонам, 
відповідальним за прийняття рішень. 
Тут представлено останню перевірену 
інформацію щодо потреб та заходів 
гуманітарного реагування, а також дані 
про фінансові внески.

fts.unocha.org
Служба фінансового моніторингу 
(FTS) є основним джерелом даних, які 
постійно оновлюються, про гуманітарне 
фінансування. Вона відіграє значну роль 
у прийнятті стратегічних рішень завдяки 
висвітленню прогалин та пріоритетів, що 
сприяє ефективному та результативному 
наданню гуманітарної допомоги на 
основі гуманітарних принципів. 

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.unocha.org/rolac
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
http://hum-insight.info
https://www.hum-insight.info
http://fts.unocha.org
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