
 
 

КОМІТЕТ З РОЗГЛЯДУ ПРОПОЗИЦІЙ (КРП) ДО ПЛАНУ ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ  (ПГР) 
 

 

Вступна інформація  
Середовище, в якому працює гуманітарна спільнота, постійно розвивається. На його шляху 
з’являється дедалі більше викликів разом з тим як відбувається різке зростання числа людей, що 
переїжджають як в межах однієї країни, так і в світовому масштабі. ЗМІ майорять новинами про 
природні катаклізми, спільноти, що потерпають від голоду та політичної настабільності через те, 
що вони не здатні швидко реагувати на зміни у їхньому оточенні.  Тисячі організацій працюють у 
сфері допомоги при катаклізмах, а також надають гуманітарну допомогу по всьому світу. Деякі з 
них зосереджуються на вирішенні окремих проблем, тоді як решта - на допомозі певним типам 
постраждалих. Як наслідок, їхня діяльність та кількість ресурсів, доступних для реагування на 
гуманітарні потреби, значно відрізняється при різних кризових ситуаціях. І люди не завжди 
отримують мінімум, необхідний для виживання в екстремальних умовах, котрі викликані 
конфліктом чи природним катаклізмом. 
 
Для того, щоб поліпшити послідовність та якість послуг, гуманітарні організації, що є учасниками 
Постійного Міжагентського Комітету, намагаються підвищити швидкість та ефективність 
гуманітарного реагування шляхом гуманітарних реформ. Однією з основ гуманітарних реформ є 
розвиток механізму координації кластера. Де допоможе посилити активність гуманітарної 
діяльності за тими напрямами, де спостерігаються суттєві прогалини. Цей документ визначає 
роль та обо’язки Комітету з Розгляду Пропозицій (КРП). 

 
Звітність 

КРП підзвітний співробітникам КПБ, координатору(ам) кластера, а також Головному Відділу 
Кластера. 
 
Мета 
КРП несе відповідальність за перевірку та технічний розгляд пропозицій до ПГР КПБ (а також 
будь-якого іншого механізму надання грошей) перед тим, як їх буде надіслано УКГП, аби 
переконатися, що пропозиції відповідають стратегії реагування КПБ, а також критеріям відбору 
проекту.  
 
Особливі обов’язки 
КРП повинен переконатися, що: 

 Проект співпадає зі стратегічними пріоритетами ПГР та КПБ, а також з цілями сектора; 

 Що проект базується на визначених потребах людей, критеріях схвалення КПБ; 
 Що проект є реалістичним, ефективним у фінансовому плані, визначає та намагається 

задовольнити різноманітні потреби жінок, дівчат, хлопчиків та чоловіків, а також 
задовольняє технічні стандарти, ухвалені КПБ. 

 
 
 



Склад 
КРП складатиметься з 7 членів, що мають право голосу, двоє з яких є представниками українських 
неурядових організацій, двоє – представниками міжнародних неурядових організацій або 
міжнародних організацій і троє – представниками ООН. Організації-члени КРП не можуть 
водночас бути учасниками Стратегічної Дорадчої Групи (СДР) за винятком головних відділів 
кластерів. КРП зустрічатиметься на тимчасовій основі, як правило, в період затвердження ПГР. 
Координатор кластера не матиме ані права голосу, ані права розподіляти оцінки, а виконуватиме 
керівну функцію.  
 



 
 

ДОДАТОК 1 – ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 

 
КРП працюватиме згідно з вказівками, викладеними нижче: 

 
Вибори: 
 
Право на членство у КРП 

 
- Організація проводила діяльність з забезпечення продовольчої безпеки і звітувала про 

це кластеру протягом календарного року. 
- Брала активну участь у діяльності КПБ, а саме: відвідала принаймні 3 зустрічі з останніх 

9, що проводились протягом 3 попередніх місяців; звітувала з приводу продовольчої 
безпеки, проводила оцінки продовольчої безпеки і надсилала їх кластеру. 

- Організація, яка є поточним членом СДР не може бути обрана. Виняток становлять 
головні відділи кластерів. 

- Об’єднання організацій не допускаються до виборів. Окремі члени організацій можуть 
бути обрані, якщо вони відповідають усім критеріям. 

 
 

Процедура виборів 
 

- Вибори членів КРП проводяться протягом жовтня 2016 
- Координатор кластера від імені СДР надішле повідомлення про проведення виборів 

організаціям, що мають на це право. 
- Організації, що хочуть бути членами КРП повинні висловити свою зацікавленість через 

email (на пошту info.ukraine@fscluster.org) протягом наступних 3 календарних діб. 
Голосування буде в електронному форматі (через email) і всі організації мають право 
голосу. 

- Кожна організація має лише 1 голос 
- Повноваження: членство у КРП належитьь обраній організації. Наполегливо 

рекомендуємо, щоб представники обраних організацій відвідували КРП на 
довгостроковій основі. Особа, що відвідує зустрічі КРП від імені організації повинна 
бути її старшим членом. Обрана організація повинна висунути кандидатуру основного 
делегата до КРП, а також кандидатуру замісника.  

- Можлива дистанційна участь у зустрічах, наприклад через skype, якщо на це є вагомі 
причини. 

- У випадку, якщо звільняється місце члена КРП, і/або неможливо своєчасно призначити 
на цю посаду іншу особу шляхом виборів, то Головні Відділи Кластера можуть 
призначати члена КРП за згодою з СДР максимум протягом 6 місяців. Для такого 
призначення допускаються відхилення від звичайних критеріїв прийому. 
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Рекомендаційні питання: 
- Існують такі механізми прийняття рішень: кворум та прийняття більшістю. Кворум – це 

принаймні 5 з 7 присутніх членів (або частково беруть участь); і повинна бути набрана 
більшість голосів присутніх членів. 

- Що стосується оцінки пропозицій, то вони отримуються як середнє з індивідуальних 
оцінок членів КРП. 

- Відсутність члена КРП на 2 чи більше послідовних зустрічах КРП виключає організацію 
з числа учасників КРП. 

- Якщо організація відсутня на 2 послідовних зустрічах/, вона не вважається частиною 
КРП, отже на це місце відбуваються нові вибори. Організація, виключена з КРП не має 
право брати участь у наступних виборах. 

- Координатор кластера – це особа, котра скликає зустрічі КРП, коли для цього виникає 
потреба згідно зі списком повноважень КРП. СДР також може ініціювати скликання 
КРП. 

- Робоча мова – англійська. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Члени КРП: 
До складу комітету увійшли: 2 Головних Відділи Кластера (ФАО та ВПП), 2 українські НУО та 2 
МНУО. Що стосується членства національних НУО, то єдиною організацією, що висунула 
свою кандидатуру на участь у КРП був Український фонд «Благополуччя дітей». Тож ми 
надіслали запит НУО «Форум» з пропозицією участі у КРП. Організація прийняла нашу 
пропозицію. 
 
Що ж до МНУО, то результати відбору наступні: 

 



 
 
Отже, остаточний склад КРП такий: 

 Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО); 

 Всесвітня Продовольча Програма (ВПП); 

 Програма розвитку ООН (ПРООН); 

 НУО «Форум»; 

 Рух проти голоду (РПГ); 

 Норвезька Рада по справах біженців; 

 Український фонд «Благополуччя дітей». 
 
    


