
 

 

 

 
 

 

   

 

 

   Чому грошова допомога? 
   Грошова допомога є одним із найефективніших та дієвих способів підтримки людей, які були 

змушені покинути свої будинки, роботу та майно, особливо в умовах надзвичайних ситуацій. 

Вона слугує перехідною системою підтримки, поки людина не зможе знайти роботу або бути 

включеною до національних програм соціального захисту. Використовуючи безпечні 

фінансові технології в поєднанні із суворими заходами захисту даних, УВКБ ООН швидко та 

безпечно надає переміщеним особам готівку. Сім’ї можуть купувати товари та послуги у 

місцевих підприємств, що сприяє розвитку економіки. Найбільш важливим є те, що при 

наданні грошової допомоги поважається гідність вибору та незалежність переміщених осіб, 

це дає їм відчуття нормального життя та причетності, дозволяючи їм вирішувати, чого вони 

найбільше потребують.  

 

Кому ми допомагаємо? 

У березні 2022 року УВКБ ООН у рекордно короткий термін розпочало програму грошової 

допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Хоча УВКБ ООН 

прагнуло негайно надати підтримку ВПО, які потребують грошової допомоги, ми також 

зміцнювали співпрацю та координацію з Міністерством соціальної політики (МСП) та Офісом 

Президента України для забезпечення того, щоб наша програма була погоджена з їхньою 

програмою соціальної допомоги та доповнювала її. Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо 

нашої співпраці, і УВКБ ООН уклало Меморандум про взаєморозуміння з МСП, згідно з яким 

УВКБ ООН отримуватиме направлення від МСП щодо зареєстрованих ВПО з груп 

специфічної вразливості, наприклад, літніх людей, які отримують пенсію нижче 3000 

грн/місяць, а також домогосподарств, які очолюють жінки та ВПО з інвалідністю або осіб із 

захворюваннями. За умови наявності фінансування УВКБ ООН підтримуватиме цільову пряму 

реєстрацію ВПО з вразливих груп, які ще не зареєстровані урядом, особливо в східній та 

центральній Україні.  

 
Яку підтримку отримують ВПО? 
ВПО, які мають право на участь у програмі, отримують 2 220 гривень (75 доларів США) на 

особу на місяць протягом початкового тримісячного періоду відповідно до рекомендацій 

Робочої групи з програми багатоцільової грошової допомоги, розгорнутої в Україні. Ця 

грошова допомога спрямована на зменшення матеріальних проблем у сім’ях, сприяючи їх 

здатності задовольняти свої основні потреби, такі як потреби у тимчасовому житлі, 

транспорті, їжі та предметах гігієни.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

УВКБ ООН УКРАЇНА 
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ОГЛЯД: У координації з Урядом та Міністерством соціальної політики, а також партнерами із гуманітарної 

допомоги, УВКБ ООН реалізує програму багатоцільової грошової допомоги, яка охопить загалом 360.000 ВПО 

протягом перших трьох місяців реагування на надзвичайну гуманітарну ситуацію, де 2 220 гривень (близько 75 

доларів США) буде виплачено на одну людину на місяць. Програма доповнює національну систему соціального захисту 

та підтримки та допомагає внутрішньо переміщеним особам в Україні задовольнити свої безпосередні основні 

потреби, включно з продуктами харчування та засобами гігієни. 

328 000  
ВПО зареєстровані на 
отримання грошової 
допомоги. 

360 000 осіб 

отримають допомогу 
протягом початкової 
3-місячної фази 
надзвичайної 
ситуації 

1,08 млн осіб 

загалом до кінця 
року за умови 
наявності 
фінансування. 

166 630   
ВПО отримали 
грошові виплати. 

70 місць реєстрації 

в 12 областях по 
всій Україні.  

24,8 млн. 
доларів США 
наразі виплачено 
на допомогу ВПО. 

Більше ніж 500 
реєстраторів були 
найняті та навчені 
збору даних, 
попередженню 
сексуальної  
експлуатації та 
домагання, кодексу 
поведінки. 

«Мій чоловік отримав 
останню зарплату понад 
місяць тому, а джерела 
доходу у нас не було... 
Ці гроші будуть дуже 

корисними для 
підтримки нагальних 

потреб моїх двох дітей і 
моєї матері з 

інвалідністю, яка втекла 
зі мною».  

 

СВІТЛАНА 
Втекла з Ірпеня з двома дітьми – 6-ти 

та 2-х років – та матір’ю, зараз 

перебуває у Львові. 

78%   
зареєстрованих ВПО 
— це жінки та діти. 

Сторінка УВКБ ООН з програми багатоцільової грошової допомоги 

в Україні 

www.unhcr.org/ua/en 

5 травня, УВКБ ООН розпочало реєстрацію на програму грошової допомоги в Запоріжжі, де зараз перебувають внутрішньо 
переміщені особи, у тому числі евакуйовані з Маріуполя. ©УВКБ ООН  

https://www.unhcr.org/ua/44065-%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8.html
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-razom-iz-oon-viplachuvatimut-po-2200-grn-vrazlivim-kategoriyam-pereselenciv-denis-shmigal
https://www.unhcr.org/ua/en/43235-unhcr-is-launching-a-cash-assistance-programme-for-idps.html
https://www.unhcr.org/ua/en/43235-unhcr-is-launching-a-cash-assistance-programme-for-idps.html
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Де ми надаємо допомогу? 
Зараз реєстрація відбувається у понад 70 місцях у 12 областях. Реєстрація розпочалася в західних областях з огляду 

на високу кількість ВПО та наявність партнерів, де на початку березня УВКБ ООН розпочало свою програму з 

багатоцільової грошової допомоги. У міру збільшення присутності УВКБ ООН та його партнерів розширюється 

охоплення програми у східній та центральній Україні за рахунок більшої кількості внутрішньо переміщених осіб та 

нових прибулих, водночас відбувається скорочення реєстрації на заході, де ВПО мають більший доступ до 

державних послуг.  

 

 

 

 

Як це працює? 

1. Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між МСП та УВКБ ООН, УВКБ ООН отримає списки 

зареєстрованих ВПО з груп специфічної вразливості, які будуть зараховані до програми багатоцільової 

грошової допомоги УВКБ ООН.  

2. Крім того, ВПО подають запит на прийом або приходять безпосередньо до одного з місць реєстрації. Партнери 

УВКБ ООН також проводять «мобільну реєстрацію», щоб охопити ВПО, які проживають далеко від міських 

центрів, або осіб з обмеженою мобільністю. 

3. В місцях реєстрації ВПО отримують детальну інформацію про програму, критерії надання грошової допомоги, 

суму та процедуру отримання допомоги, а також номер гарячої лінії УВКБ ООН для звернення за допомогою. 

4. Реєстрація проводиться реєстраторами безпосередньо в програмному забезпеченні УВКБ ООН із захищеною 

реєстрацією (proGres) на основі обмеженої кількості даних, необхідних для адміністрування готівкових 

платежів. 

5. Ідентифікаційний номер платника податків усіх зареєстрованих дорослих збирається та використовується як 

унікальний ідентифікатор, щоб гарантувати відсутність дублювання допомоги. 

6. Платежі готуються за допомогою одного з двох механізмів доставки: 

a. Перекази на банківський рахунок одержувача з активним банківським рахунком; або 

b. Можливіть забрати готівку у відділеннях Державної пошти (Укрпошти). 

7. Одержувачі отримують SMS, коли їхня допомога буде перерахована на їхній банківський рахунок або готова 

до отримання в будь-якому поштовому відділенні. 

Робота з партнерами 

Процес збору даних проводять партнерські організації УВКБ ООН: БФ 

«Право на захист», НУО «Неємія», ГО «КримSOS», Міжнародний фонд 

охорони здоров’я та довкілля «Карпатський регіон» NEEKA, а також 

інформація надається ГО «Донбас SOS» за допомогою гарячої лінії. 

УВКБ ООН бере активну участь у Робочій групі з надання грошової 

допомоги в Україні та очолює Робочу групу з попередження 

дублювання та реєстрації. Крім того, УВКБ ООН тісно співпрацює з 

такими партнерами, як ВПП, МОМ, ЮНІСЕФ, ФАО, МКЧХ, 

Норвезькою радою у справах біженців в Україні та ACTED. 

▪ УВКБ ООН і партнери, включаючи реєстраторів, 

які відповідають за реєстрацію в програмі, 

підписують кодекс поведінки як частину свого 

контракту. 

▪ Для того, щоб допомогти реєстраторам та 

операторам гарячої лінії у спілкуванні з ВПО до, 

під час та після реєстрації, були розроблені 

консультаційні лінії та запитання-відповіді. 

▪ Реєстратори проходять онлайн-навчання з 

попередження сексуальної експлуатації та 

домагання (PSEA) під керівництвом координатора 

з питань PSEA, наданого організацією-партнером. 

Плакати та листівки щодо PSEA розміщені у всіх 

місцях реєстрації. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group

