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Чому грошова допомога? 
Багатоцільова грошова допомога (БЦГД) є одним із найефективніших та дієвих способів підтримки людей, які були 

змушені покинути свої будинки, роботу та речі, або іншим чином постраждали від конфлікту.  Вона слугує перехідною 

системою захисту, 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 надійно надає готівку тим, хто її потребує.  Сім’ї можуть купувати товари та послуги у місцевих підприємств, 

що стимулює економіку, одночасно приносячи користь приймаючим громадам. Важливим є те, що при наданні 

грошової допомоги поважається гідність вибору та незалежність переміщених осіб та людей, які постраждали від війни, 

що дає відчуття нормального життя та причетності, дозволяючи їм вирішувати, чого вони найбільше потребують.  

 

Хто може отримати грошову допомогу? 

Грошова допомога спрямовується вразливим верствам населення; особа має підпадати під один або кілька наступних 

критеріїв вразливості: а) домогосподарства, очолювані однією особою, яка має щонайменше одну неповнолітню 

дітину або члена сім'ї віком від 55 років; б) люди похилого віку (старші 55 років), які очолюють домогосподарства в) 

домогосподарства з однією або декількома особами, що мають особливі потреби, та/або д) прийомні сім'ї, які 

здійснюють догляд дітьмі без супроводу та дітьми, розлученими з родинами.  Особи, які мають на це право, також 

повинні відповідати соціально-економічним критеріям, заробляючи менше 5 400 грн на людину (члена сім'ї) на місяць.  

 

Співпраця з Урядом 

УВКБ ООН тісно співпрацює з Міністерством соціальної політики (Mінсоцполітики) та Міністерством розвитку громад і 

територій (Мінрегіон) для забезпечення координації.  Разом із Мінсоцполітики, а також відповідно до рішення Кабінету 

Міністрів та Меморандуму про взаєморозуміння,  УВКБ ООН отримує перенаправлення щодо зареєстрованих ВПО та 

інших постраждалих від конфлікту людей з груп особливої вразливості.  На сьогоднішній день 143 338 вразливих 

людей, перелік яких було надано Мінсоцполітики, отримали грошову допомогу від УВКБ ООН.  У вересні 

УВКБ ООН отримало додатковий список із 130 000 вразливих людей від Мінсоцполітики для отримання 

зимової грошової допомоги.  УВКБ ООН використовує «Будівельні блоки», нейтральну гуманітарну мережу 

блокчейну, щоб забезпечити відсутність дублювання грошової допомоги з іншими організаціями.  За 

допомогою Мінрегіону УВКБ ООН підтримує сім'ї, які приймають ВПО за програмою «Прихисток» та отримали 

списки приймаючих сімей наприкінці серпня.  Згідно з угодою, УВКБ ООН надасть одноразову багатоцільову 

грошову підтримку 39 000 сімей, які приймають ВПО, щоб допомогти їм покрити додаткові витрати, пов'язані 

з розміщенням ВПО. 

На початку вересня УВКБ ООН розширило багатоцільову 
програму грошової допомоги (БЦПГД) на Сумську область, 
щоб підтримати вразливі сім'ї та допомогти задовольнити 
їхні основні та нагальні потреби. © Громадська організація 
«Право на захист» 

«Коли я отримав гроші, я 
відчув, що тягар на моїх 

плечах значно полегшився. Я 
знав, що ми зможемо купити 
ліки для бабусі і їжу для сім'ї. 

Поки я не знайду нову роботу, 
ця підтримка є критично 

важливою для нас.» 
 

ВАДИМ, 34 роки 

Втік з Костянтинівки з сім'єю і 

зараз живе в студентському 

гуртожитку у Вінниці в 

центральній Україні. 

*За умови наявності фінансування. ** 
Остаточна цифра допомоги підлягає 
звітуванню про звірку за підсумками 
року. 

Грошова допомога: 
Інформаційний бюлетень  

УВКБ ООН УКРАЇНА 

Забезпечення ефективності 
Щоб оцінити ефективність наданої грошової допомоги, УВКБ ООН провело моніторинг після надання допомоги у 

червні 2022 року, опитавши 417 одержувачів грошової допомоги, щоб мати уявлення про їхній досвід.  Результати 

моніторингу свідчать про наступне: 

 Понад 60 відсотків одержувачів використовували негативні стратегії виживання (самозабезпечення) до 

отримання отримання грошової допомоги, включаючи скорочення витрат на продукти харчування та медицину, 

перехід до менш якісного житла, пропуск орендних платежів та жебрацтво. 

 86 відсотків повідомили, що програма дозволила їм покрити всі або найбільш пріоритетні потреби.  

Охоплено за цей 
час:  559 248 
ВПО отримали допомогу 
шляхом грошової 
допомоги* 

в 13 областях активно 

реєструють на програму 
грошової допомоги в 
центрах реєстрації та/або 
мобільні бригади, що 
проводять комбінований 
скрінінг захисту та послуг.  

116,7 млн. 
доларів США 
виділено на допомогу 
ВПО та особам, 
постраждалим від війни 

Загальна ціль:  
1 080 000 млн   
осіб до кінця 2022 року* 

> 800 реєстраторів, 

навчених збору даних, 
визначенню критеріїв 
відбору, оцінки потреб, 
запобіганню сексуальній 
експлуатації та 
насильству, а також 
Кодексу поведінки  

76%   
зареєстрованих — це 
жінки та діти 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2022 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 

https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-razom-iz-oon-viplachuvatimut-po-2200-grn-vrazlivim-kategoriyam-pereselenciv-denis-shmigal
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-razom-iz-oon-viplachuvatimut-po-2200-grn-vrazlivim-kategoriyam-pereselenciv-denis-shmigal
https://www.unhcr.org/ua/en/44051-minister-of-social-policy-of-ukraine-and-unhcr-ukraine-representative-sign-agreement-to-expand-displaced-persons-access-to-social-protection-including-cash-assistance.html
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Огляд Програми грошової допомоги (до кінця грудня 2022 року)  

 

  

 

Формати грошової допомоги Ціль 
Перенаправлення від Урядо 

отримано 

Регулярна багатоцільова грошова допомога  

2 220 грн на місячь на одну особу 

ВПО, який має на це право, 

видаються протягом трьох місяців. 

743 034 

особи 

143 338 перенаправлень від 

Мінсоцполітики 

Зимова грошова допомога 

ВПО, особи, що повертаються або інші особи, 

які постраждали від конфлікту, які мають 

право на участь станом на 1 вересня,  

отримають регулярну грошову допомогу 

протягом трьох місяців і додаткову допомогу в 

розмірі 6 660 гривень для покриття додаткових 

витрат протягом зими. 

336 966 

особи 

130 000 перенаправлень від 

Мінсоцполітики 

(дедуплікація триває) 

Грошова 

допомога 

допомога 

приймаючим 

особам 

Голови домогосподарств, які 

приймають ВПО, безпосередньо 

отримують 14,77 грн на день на одного 

ВПО на час перебування в їхніх 

будинках, щоб допомогти покрити 

додаткові понесені витрати. 

39 312 приймаючих домогосподарств 39 312 перенаправлень від Мінрегіон 

Мультисервісні центри захисту 
УВКБ ООН перетворило свої центри реєстрації на центри захисту з кількома 
послугами («єдиний центр надання допомоги»), де особи можуть отримати 
доступ до низки послуг, включаючи правову допомогу, психосоціальну підтримку, а також інформацію та консультації щодо 
проживання, реєстрації на програму та інших послуг та програм допомоги.  З 6 червня 2022 року, коли УВКБ ООН запровадило 
попередню перевірку потреб в сфері захисту, всі ВПО, що звертаються до центрів, проходять співбесіду для оцінки їхнього права на 
отримання грошової допомоги та отримують доступ до послуг із захисту та переправлення до фахівців на місці.  Партнери УВКБ ООН 
також працюють мобільними групами, які дозволяють охопити вразливих осіб та сім'ї, які не можуть дістатися до центрів реєстрації 

або проживають у віддаленій та/або сільській місцевості. 

Робота з партнерами 

Процес збору даних проводять партнерські організації 

УВКБ ООН такі як: БФ «Право на захист», НУО «Неемія», 

ГО «Крим SOS», Міжнародний фонд охорони здоров’я 

та довкілля «Карпатський регіон» NEEKA, а також 

інформація надається ГО «Донбас SOS» за допомогою 

гарячої лінії. 

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. 

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 координує свою 

діяльність з такими партнерами, як ACTED, ФАО, МКЧХ, 

МОМ, ЮНІСЕФ та МВФ.  

Де ми надаємо допомогу? 
Оскільки ситуація розвивалася, то потреби і пріоритети змінювалися швидко, УВКБ 
ООН скоригувало розташування своїх центрів реєстрації.  Спочатку увага була 

зосереджена на західних областях, де проживає велика кількість ВПО, але з червня  
УВКБ ООН надає пріоритет областям у центрі, на півдні та сході країни.  Наразі УВКБ 
ООН продовжує активну реєстрацію у 13 областях через центри та/або мобільні 
бригади в Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, 
Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, 
Запорізькій та Житомирській областях.  

Як це працює? 
1.  ВПО можуть записатися на реєстрацію на місці, або, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння 
між Мінсоцполітики та УВКБ ООН, можуть буду перенаправленні до УВКБ ООН МІністерством.  Мобільна 
реєстрація проходить для того, щоб охопити ВПО, які проживають  далеко від міських центрів або осіб з 
обмеженою мобільністю. 

2. 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. 

3. Щоб надати грошову підтримку лише вразливим групам ВПО, реєстрація проводиться для осіб, які 
відповідають критеріям відбору, які оцінюються шляхом індивідуальної співбесіди співробітниками -
партнерами. 

4. Реєстрація проводиться реєстраторами безпосередньо в програмному забезпеченні УВКБ ООН із 
захищеною реєстрацією (програма proGres) на основі обмеженої кількості даних, необхідних для 
адміністрування готівкових платежів. 

5. Ідентифікаційні номери платника податків усіх зареєстрованих дорослих збирається як унікальний 
ідентифікатор, щоб гарантувати відсутність дублювання. 

6. Платежі готуються і перераховуються на банківські рахунки для одержувачів.  

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

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

