
Разом заради людської гідності, 
миру та розвитку!



Структура ООН





Організація Об’єднаних Націй в Україні

• Представництво ООН у Києві було відкрито в 1992 році

• В Україні діють 18 агенцій, фондів, програм і пов'язаних установ

• ООН діє за запрошенням уряду України



▪ Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) 

▪ Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) 
▪ Об'єднана програма Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу 

(ЮНЕЙДС) 

▪ Фонд народонаселення Організації Об'єднаних Націй (ЮНФПА) 

▪ Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП ООН)

▪ Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 

▪ Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС)

Агенції, фонди, програми ООН

▪ Міжнародна організація з міграції (МОМ) 

▪ Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ 
ООН) 

▪ Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини (УВКПЛ ООН)

▪ Міжнародна організація праці (МОП) 

▪ Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 

▪ Міжнародне агентство з атомної енергії 
(МАГАТЕ) 

▪ ООН-Жінки 

▪ Програма “Волонтери ООН” 

▪ Всесвітня продовольча програма (ВПП)

Міжнародні фінансові інститути

▪ Всесвітній банк (ВБ) 

▪ Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

▪ Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

Організація Об’єднаних Націй в Україні



Основні напрямки роботи в Україні

• Гуманітарне реагування, зокрема, для районів, постраждалих від конфлікту, та 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

• Відновлення, стабілізація та відродження у східних та інших регіонах; 

• Підтримка довгострокового розвитку та реформ у масштабі всієї країни, 
спрямованих на посилення верховенства права, зміцнення соціальної стабільності та 
демократичного врядування; 

• Консультування та надання допомоги урядові України щодо запровадження 
рекомендацій з боку механізмів ООН по забезпеченню прав людини, а також тих, які 
містяться у доповідях Місії ООН з прав людини в Україні.



Команда ООН на сході України



Наші контакти:
Facebook: United Nations in Ukraine
Twitter: @UN_Ukraine
Web: www.un.org.ua
Тел.: +380442539363

http://www.un.org.ua/


Продовольча та Сільськогосподарська
організація ООН (ФАО) 

Контактна інформація:
Телефон : 38 093 738 07 30
Е-пошта: FAO-UKRAINE@fao.org
Сайт: fao.org/europe/ru



Основні проекти в Донецькій області

Гуманітарна допомога

• Надання насіння овочів

• Відновлення поголів’я тварин

• Надання кормів для тварин

Економічний розвиток регіону

• Підтримка потенціалу кооперативів та малих фермерських
господарств

• Налагодження системи сільськогосподарських дорадчик служб



Хто бере участь?

• Малі домогосподарства та фермерства, що проживають у 30км буферній зоні
• Особлива увага – малозабезпеченим та багатодітним родинам
• Діючі кооперативи та ініціативні групи, що розташовані по всій території 

області
• Допомога направлена на задоволення потреб 27 тисяч домогосподарств



Результати роботи



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З 
МІГРАЦІЇЇ

Контактна інформація:
(044) 568-50-15
iomkievcomm@iom.int
www.iom.org.ua

mailto:iomkievcomm@iom.int


Основні проекти в Краматорську та 
Донецькій області
Допомога із самозайнятістю переселенців та 
населення, що зазнало наслідків конфлікту

Ваш логотип

Основні напрямки 
діяльності бенефіціарів
• Сільське господарство
• Послуги з крою та шиття
• Послуги краси
• Будівництво та ремонтні 

роботи
• Торгівля
• Виробництво
• Сфера Інформаційних 

технологій



Допомога із самозайнятістю переселенців та 
населення, що зазнало наслідків конфлікту

Ваш логотип

Професійне навчання 
(приблизно 450 USD):

- ВПО або уразлива 
особа;

- Потреба у 
здобутті нових 
професійних знань 
з метою 
подальшого 
працевлаштування. 

Самозайнятість
(приблизно 700-800 
USD):

- ВПО або 
уразлива особа;

- Життєздатний 
бізнес-план;

- Відповідні  
досвід і  навички, 
розуміння ринку 

Мікробізнес (приблизно 2200 – 2400 USD):

- ВПО або уразлива особа;

- Життєздатний бізнес-план;

- Відповідні  досвід і  навички, розуміння 
ринку; 

- Обов’язкова реєстрація бізнесу на момент 
отримання гранту протягом щонайменше 6 
місяців і наявний діючий бізнес;

- Потреба бізнесу заявника в додатковому 
обладнанні



Підтримка згуртування та розвитку громад, що
зазнали наслідків конфлікту на Донбасі

Ваш логотип

Ініціативна група 
(15 осіб, з яких 50% 

- ВПО)

Відновлення об’єкту
соціальної 

інфраструктури в 
громаді

Тренінги ініціативних 
груп щодо розвитку 
громад, проектної 

діяльності, фандрейзингу

Підготовка та 
підтримка планів 

щодо заходів 
соціального 
згуртування

Види підтримки: ремонтні роботи на обраному об’єкті соціальної інфраструктури культурного спрямування,
закупівля необхідної техніки, обладнання, матеріалів, меблів для проведення заходів соціального згуртування

• 29 відремонтованих об’єктів 
до березня 2018. Наразі – 20 
відремонтованих об’єктів

• 500 заходів соціального 
згуртування за минулий рік, 
28,827 учасників

• Створена нова мережа 
активістів



Програма розвитку ООН 

Контактна інформація:

Facebook, Twitter and Instagram 
@UNDPUkraine

Website: ua.undp.org



Основні напрямки 
роботи

Місцеве 
самоврядування 

та реформа 
децентралізації 

Економічне 
відновлення та 

відбудова 
критичної 

інфраструктури 

Громадська 
безпека та 

соціальна єдність









Фонд народонаселення ООН

Контактна інформація:
+ 38 095 262 7621
kochemyrovska@unfpa.org

http://www.unfpa.org.ua

mailto:kochemyrovska@unfpa.org
http://www.unfpa.org.ua/


Основна діяльність у Краматорську та 
Донецькій області
• 26 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги;
• Поставки кювезів (інкубаторів) та кардіомоніторів для 

новонароджених і породіль;
• Надання акушерсько-гінекологічних наборів та препаратів пост-

контактної профілактики закладам охорони здоров’я;
• Тренінги для медичних працівників, правоохоронців, працівників 

соціальних служб;
• Інформаційно-просвітницькі кампанії «Розірви Коло»;
• Обладнання гінекологічних кабінетів з урахуванням потреб жінок із 

інвалідністю;
• Співпраця щодо координації заходів із протидії насильству за 

ознакою статі.





Результати роботи
• Мобільні бригади надали допомогу більше ніж 6 тисячам 

постраждалих від насильства за ознакою статі;
• Протреновано близько 300 медичних працівників, 

правоохоронців, працівників соцслужб;
• Працює 5 пунктів невідкладної медико-психологічної 

допомоги (телефон у Краматорську: (0624) 1-84-06)
• Обладнання та препарати постійно використовуються 

медичними закладами для допомоги жінкам та 
новонародженим.



Управління Верховного 
Комісара ООН 
у Справах Біженців
(УВКБ ООН)

Контактна інформація:
0-800-307711
ukrki@unhcr.org
www.unhcr.org.ua



Основні проекти в Краматорську та 
Донецькій області (з питань Захисту)

• Програма індивідуальної фінансової 
допомоги (1250)

• Проект підтримки ініціатив громад 
(35)

• Юридична допомога
• Психосоціальна допомога
• Інформування та попередження 

гендерно обумовленого насильства
• Моніторинг пункту пропуску 

Майорське



Проекти підтримки ініціатив 
громад (CBP)

• Участь ВПО та приймаючих громад

• Ефективний інструмент налагодження соціальної єдності, інтеграції, 
мирного співіснування

• Сума проекту не більше 50,000 Грн



Основні проекти в 
Краматорську та Донецькій 
області (Житло)

• Програма відновлення 
зруйнованого житла (880 
домогосподарств)

• Проекти відновлення 
інфраструктури (4)

• Підготовка до зими



Проекти з відновлення 
інфраструктури (QIPs)

Проекти Словянського Офісу УВКБ ООН на 2017:

• Словянськ - "Відновлення спортивного комплексу для людей з інвалідністю та без 
неї".

• Бахмут - "Віновлення соціальної зони "KvARTal"

• Сіверськ - " Відновлення закладу для дітей".

• Дружківка - "Реконструкція спортивно-оздоровчого майданчику для дітей з 
психічними розладами"

Після завершення проектів, вони будуть доступні для місцевих громад та ВПО у їх 
районах проживання



Моніторинг та допомога на КПВВ 
Майорське

• 20 березня УВКБ ООН передало 4 модульні контейнери та 2 
зимових намети на КПВВ Майорське, щоб прискорити
процес паспортного контролю та полегшити свободу 
пересування цивільних осіб

• Щоденно 10 вікон обслуговують громадян, що перетинають 
кордон пішки, 1 вікно для громадян з особливими 
потребами, встановлено намети від сонця

• УВКБ ООН та партнери регулярно здійснюють моніторинг та 
юридичну допомогу на КПВВ

425,483

763,653

2016 2017

Кількість осіб, що перетинали КПВВ 
Майорськ у період з 1 березня по 27 липня



Наші партнери:

• People in Need 
• Слов'янське Серце
• Проліска 
• Право на Захист
• Norwegian Refugee 

Council



Катергорії бенефіціарів Слов'янського польового офісу в 
Донецькій та Харківській області

• ВПО
• Особи без 

громадянства
• Шукачі притулку
• Біженці
• Особи під ризиком 

переселення



Результати

• Відновлення зруйнованого
житла: 204 

• Відновлення інфраструктури: 
4

• Індивідуальна фінансова 
допомога: 420 

• Підтримка ініціатив громад: 
35

• Юридичні консультації: 2841



Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Контактна інформація:
+38 (044) 254 24 39, 254 24 36
kiev@unicef.org
www.unicef.org.ua

- В усій своїй діяльності ЮНІСЕФ відстоює права і благополуччя кожної 
дитини. Спільно з партнерами ми працюємо у 190 країнах і територіях 
задля переведення цього зобов'язання у площину практичних дій, 
докладаючи особливих зусиль до охоплення найуразливіших і соціально 
виключених дітей, заради всіх дітей, де б вони не знаходилися.

- ЮНІСЕФ відкрив своє представництво у Києві у 1997 році. ЮНІСЕФ 
працює над забезпеченням доступу до освіти, якісних медичних послуг, 
безпечного середовища для навчання, надання послуг підтримки сім’ї і 
психосоціальних послуг для найбільш уразливих дітей.



Основні проекти в Краматорську та Донецькій 
області

• Відновлення шкіл і дитячих садків
• Надання психосоціальної допомоги
• Забезпечення доступу до освіти, надання 

шкільного приладдя, меблів, комп'ютерів
• Програма навчання життєвим навичкам
• Програма “Спорт заради розвитку”
• Проведення кампанії з мінної небезпеки
• Надання послуг раннього втручання
• Створення молодіжних центрів
• Доставка питної води, гігієнічних наборів
• Створення батьківських кімнат
• Підтримка грудного вигодовування
• Розповсюдження інформаційних матеріалів

з питань гігієни

Ваш логотип



Хто бере участь?

• Діти, які мешкають і навчаються в зоні конфлікту.
• Вихователі дитячих садків. 
• Вчителі шкіл і психологи.
• Батьки дітей дошкільного і шкільного віку.
• Діти, які мешкають в зоні мінної небезпеки.
• Соціальні робітники, які надають послуги захисту дітей.
• Діти і батьки, які потребують невідкладної психосоціальної допомоги.
• Населення, яке не має доступу до чистої питної води.
• Вагітні жінки, а також матері новонароджених дітей.



Результати роботи  

• Відновлено 47 освітні заклади
• 159,000 дітей отримали психосоціальну допомогу
• 176 психологів пройшли тренінг по роботі

з психологічною травмою
• 10,000 отримали шкільне приладдя
• 10 шкіл отримали комп’ютери 
• 9,000 дітей отримали набори LEGO
• Проведено турнір UNICEF Football Cup
• 100,000 дітей і дорослих отримали матеріали щодо небезпеки мін
• 415 вихователів пройшли навчання за

проектом “Садок – простір дружній до дитини”.
• ЮНІСЕФ надав 400,000 літрів питної води
• 80,000 людей, які мешкають вздовж лінії конфлікту,

отримали користь від доступу до питної води
• ЮНІСЕФ провів роздачу 3,500 гігієнічних наборів



Управління ООН з координації гуманітарних справ 
(УКГС)

Контактна інформація:
Номер телефону: +380 44 253 3412 
Адреса електронної пошти: ochaukraine@un.org
http://www.unocha.org/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://www.facebook.com/ochaukraine/

mailto:ochaukraine@un.org
http://www.unocha.org/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://www.facebook.com/ochaukraine/


Основні напрямки УКГС

• Коордицація: покращення та адаптація існуючих 
координаційних механізмів до середовища, що постійно 
змінюється 

• Управління інформацією: забезпечення спільного
стратегічного планування шляхом ефективного управління
інформацією, оцінки потреб, готовності та життєстійкості.

• Фінансування гуманітарної діяльності: Забезпечення
передбачуваного, своєчасного і стабільног фінансування
гуманітарної діяльності



Хто бере участь?

На підтримку Гуманітарного координатора, УКГ надає
координаційну підтримку всім гуманітарним акторам, включаючи
уряд, громадські організації та сім активних кластера, таких як:
• Освіта
• Продовольча безпека та життєдіяльність 
• Охорона здоров'я та харчування  
• Логістика
• Захист
• Житло на непродовольчі товари 
• Вода, санітарія та гігієна 



Результати роботи

• Регулярні інформаційні продукти: огляд гуманітарної ситуації 
в Україні та на КПВВ, гуманітарний бюлетень 

• Випуск піврічного огляду Плану гуманітарного реагування 
• Щомісячні Загальні координаційні зустрічі в Краматорську, 

Маріуполі, Сєвєродонецьку та НПУТ
• Підтримка ефективного механізму цивільно-військової 

координації
• Постійний моніторинг гуманітарної ситуації в області та КПВВ
• Координація з місцевими органами влади
• Система переадресації гуманітарних потреб 



Моніторингова місія ООН з прав 
людини в Україні



Хто ми? 
• Місія ООН з прав людини була розгорнута в 

Україні в березні 2014 року 
• Місію запросив Уряд України 
• Виконуємо мандат Офісу ООН з прав людини 

(Женева) для захисту та підтримки прав людини 
для всіх і всюди 

• Маємо офіси в Донецьку, Києві, Краматорську, 
Луганську, Одесі і Харкові

• Працюємо щодо Криму з офісів в Києві та Одесі

Ваш логотип



Що ми робимо? 
• Моніторинг
• Документування 
• Підготовка публічних 

доповідей
• Раннє попередження 
• Адвокація
• Технічна співпраця

Ваш логотип



Як ми впливаємо на зміни?
• Аналізуючи і оцінюючи ситуацію з правами людини
• Повідомляючи про наші спостереження тим, хто 

приймає рішення та має вплив 
• Заявляючи вголос про порушення та виклики 
• Аналізуючи проекти законів та надаючи рекомендації 

щодо їх відповідності міжнародним стандартам
• Передаючи інформацію про потреби населення 

партнерам та представникам влади  
• Перенаправляючи жертв до відповідних послуг 

Ваш логотип



Структура Організації Об’єднаних Націй
з питань ґендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок

ООН Жінки – UN Women
Контактна інформація:
+38 044 253 59 80 
unwomen.ukraine@unwomen.org
http://ukraine.unwomen.org 

mailto:unwomen.ukraine@unwomen.org


Спільна програма ПРООН-ООН Жінки «Відновлення управління та сприяння 
примиренню в постраждалих від кризи громадах України», яка фінансується ЄС.

20 громад Донецької та Луганської областей

Червень 2016 року – листопад 2017 року



З ким ми працюємо в рамках програми?

• Депутати/-тки місцевих рад
• Співробітники/-ниці органів 

місцевого самоврядування
• Установи, що надають 

соціальні послуги

• Жінки та чоловіки з 
місцевих громад, 
переселенці/-ки

• Офіцери Національної 
поліції (дільничі, патрульні, 
ювенальна юстиція)

• Журналісти/-тки 
національних та місцевих 
медіа, громадські активісти/-
тки



Результати роботи
• Проведено «Оцінку вразливості жінок та чоловіків в умовах децентралізації»

• Створено «Профілі Громад», які описують ключові проблеми вразливих груп 
населення цільових громад проекту

• Підтримано створення 61 групи самодопомоги, 3 них в Краматорську 
(470 учасників та учасниць, 84% жінки, 17% з них переселенці/-ки)

• 330 спеціалістів/-ток міських рад та органів місцевого самоврядування 
(~ 83% жінки), з них 20 представники/-ці м. Краматорск, пройшли навчання з 
ґендерно-орієнтованого планування та бюджетування 

• Розроблено інформаційну кампанію «Насильству немає виправдання». 
В рамках кампанії проведено міські забіги в Краматорську та Сєвєродонецьку

• Проведено тренінги для жінок та чоловіків з цільових громад для підвищення 
їх потенціалу проводити ґендерний аналіз потреб з особливою увагою до 
проблем найбільш вразливих груп населення

• Створено 6 Ґендерних координаційних рад в об’єднаних цільових громадах, 
які включають представників/-ниць місцевої влади, неурядових організацій та 
жіночих груп 

• 271 офіцерів поліції (~24% жінки) підвищили свої знання із протидії та 
реагування на ґендерно-обумовлене насильство

• 71 представник/-ниця національних і місцевих медіа та громадських 
активістів/-ток пройшли навчання з ґендерно-чутливої журналістики

• Розроблено Рекомендації для медіа щодо висвітлення ґендерно 
зумовленого насильства в Україні



Всемирная продовольственная 
программа

Контактная информация:
Тел.: +38 (044) 253 18 60
E-mail: wfp.ukraine@wfp.org
www.wfp.org
Twitter: https://twitter.com/wfp_ukraine

mailto:wfp.ukraine@wfp.org
http://www.wfp.org/
https://twitter.com/wfp_ukraine


Основные проекты в Краматорске и Донецкой 
области

• Раздача продовольственных наборов
• Денежная помощь (наличные средства и 

электронные ваучеры)
• «Продовольствие за обучение»: курсы 

здорового питания, обучающие курсы в сфере 
строительства, пищевой промышленности, 
бухгалтерии и др.

• «Продовольствие за ресурсы»: восстановление 
активов или объектов социальной 
инфраструктуры общин (фруктовых садов, 
рыбоводных прудов и т.д.).



Кому ВПП предоставляет помощь?

Наиболее уязвимые группы населения, страдающие от 
недостатка продовольствия, в пострадавших от 
конфликта районах:
• Пожилые люди без поддержки родственников
• Семьи, возглавляемые женщинами, с двумя и 

более детьми
• Люди, страдающие от хронических заболеваний 

(ВИЧ/СПИД, туберкулез и онкологические 
заболевания)

• Люди с ограниченными физическими 
способностями

• Несовершеннолетние без сопровождения взрослых



Результаты работы

• С ноября 2014 г. ВПП всего предоставила 
продовольственную помощь почти 1 миллиону 
жителей территорий, пострадавших в результате 
конфликта

• В период с января по август 2017 г. ВПП и ее 
партнеры предоставили продуктовые наборы и 
денежную помощь 144 500 человек

• В программах «Продовольствие за обучение» и 
«Продовольствие за ресурсы» приняло участие      
11 000 человек.



www.un.org.ua

Дізнавайтесь більше!


