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Dear Partner,
The United Nations Development Programme (UNDP) in Ukraine presents
its compliments and expresses its gratitude for our cooperation.
I would like to inform you that UNDP is launching an assessment of the
impact of the COVID-19 pandemic on the socio-economic situation in Ukraine. The
assessment is part of the “UN Framework for an Immediate Socio-Economic
Response to COVID-19: Economic Recovery and Response,” led by UNDP, and the
“UNDP Integrated Response to COVID-19,” and will help us to better understand
the needs of people and businesses and develop effective measures to overcome
the negative effects of the pandemic and aid further recovery.
The assessment envisages a survey of households and small- and mediumsized enterprises, which will be conducted by UNDP representatives through
telephone and online interviews from 18-31 May 2020. An analysis of the
information received via the survey will enable UNDP to improve its support for the
government and the people of Ukraine, in particular, in your location.
I would like to invite you to take part in the assessment, and to facilitate the
widest possible engagement of the target audiences by sharing this information
and the contacts of the potential respondents to UNDP representatives. I assure you
that the information you provide will remain strictly confidential and the data
received will not be used outside the assessment.
You will be able to learn about the assessment results upon its completion
through UNDP’s official information channels.
Thank you in advance for your support.

Sincerely yours,

Dafina Gercheva
Resident Representative
UNDP in Ukraine
UNDP in Ukraine
1 Klovsky Uzviz, Kyiv 01021
Tel.: +380 44 253 9363
Fax: +380 44 253 2607
www.ua.undp.org
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Шановний Партнере,
Програма розвитку ООН (ПРООН) висловлює Вам свою повагу та
подяку за наше співробітництво.
Цим листом хочу поінформувати Вас про те, що ПРООН ініціює оцінку
впливу пандемії COVID-19 на соціально-економічну ситуацію в Україні. Ця
оцінка є частиною «Рамкової програми ООН щодо негайного соціальноекономічного реагування на COVID-19: економічне відновлення та відповідь»,
яке очолює ПРООН та «Комлексної відповіді ПРООН на COVID-19» і допоможе
нам краще зрозуміти потреби людей та бізнесу та розробити ефективні заходи
для подолання негативних наслідків пандемії та подальшого відновлення.
Одним з етапів оцінки є опитування домогосподарств та малого і
середнього бізнесу, яке буде проведене представниками ПРООН за
допомогою телефонних та онлайн-інтерв’ю протягом 18-31 травня 2020 року.
Аналіз зібраної в ході опитування інформації дасть можливість ПРООН
покращити свою підтримку Уряду та населення України, зокрема, у Вашій
місцевості.
Запрошую Вас долучитися до цієї важливої роботи та сприяти
залученню цільової аудиторії шляхом поширення інформації про опитування
та надання контактів потенційних респондентів представникам ПРООН.
Запевняю Вас, що будь-яка інформація, надана Вами, буде залишатися
конфіденційною, а отримані дані не будуть використовуватися за межами
цього дослідження.
З результатами оцінки Ви зможете ознайомитися після її завершення на
офіційних інформаційних ресурсах ПРООН.
Заздалегідь вдячна за Вашу підтримку.
З повагою,

Дафіна Ґерчева
Постійна Представниця
ПРООН в Україні
UNDP in Ukraine
1 Klovsky Uzviz, Kyiv 01021
Tel.: +380 44 253 9363
Fax: +380 44 253 2607
www.ua.undp.org

