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СТРАТЕГІЯ РЕАГУВАННЯ  

КЛАСТЕРА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ  

НА COVID-19 В УКРАЇНІ 

 
1. ПЕРЕДУМОВИ 

Коронавірусна інфекція (COVID-19) продовжує швидко поширюватися по всьому світу. 
Перший випадок COVID-19 в Україні було зареєстровано 3 березня 2020 року. Станом 
на 6 травня, зафіксовано 13 184 випадки вірусу, з яких 327 випадків летальні (за даними 
Міністерства охорони здоров’я України). Для стримування пандемії уряд України 
запровадив карантинні заходи, побічні наслідки яких становлять потенційні загрози 
соціально-економічного характеру. Карантин має значні наслідки для економіки 
країни, зростання якої вже почало сповільнюватися. По мірі поширення вірусу кількість 
випадків зростає, що призводить до посилення карантинних заходів. Обмеження 
пересування перешкоджає фермерам виробляти, переробляти та збувати продукцію. 
Дефіцит добрив, ветеринарних препаратів та інших ресурсів також може негативно 
вплинути на сільськогосподарське виробництво. 
 
Запровадження карантинних заходів руйнує усталені ланцюги виробництва і збуту 
сільськогосподарської продукції, що має наслідком скорочення виробництва продуктів 
харчування, відсутність доступу до ринків та можливостей отримання засобів до 
існування найбільш вразливими категоріями населення, які вже непропорційно 
постраждали від наслідків конфлікту в Україні. Поєднання цих двох загроз обумовлює 
необхідність надання гуманітарної допомоги для полегшення прямих вкрай негативних 
наслідків пандемії1, передусім на сході України. 
 
Глобальний план гуманітарного реагування на COVID-19 наголошує на 
безпрецедентному впливі на системи охорони здоров’я країн, а також на необхідності 
надання допомоги та захисту вразливим категоріям населення в частині зменшення 
негативних ефектів погіршення соціального та економічного становища 2 . У Плані 
екстреного реагування з подолання пандемії коронавірусної інфекції  COVID-19 в 
Україні також підкреслено негативний вплив на систему охорони здоров’я та соціально-
економічні наслідки пандемії на добробут постраждалого населення в Україні3. І хоча 
COVID-19 становить передусім загрозу здоров’ю населення, однак також підриває 
продовольчу безпеку та можливість забезпечення засобами існування, нівелюючи 
досягнення поступового економічного відновлення. Продовження карантинних заходів 
може призвести до кризи продовольчої безпеки та обмежити спроможність вразливих 
верств населення, у тому числі годувальників, що втратили роботу, пристосуватися до 
нових умов. Спостерігаються перебої в роботі ринків та зростання цін на окремі 
категорії товарів першої необхідності. Вплив COVID-19 на продовольчу безпеку та 
життєдіяльність в Україні все ще залишається невизначеним, однак масова пандемія 
вже спровокувала зміни в економіці, виробництві та доступі до базових товарів та 
послуг. 

 
1 https://www.wilsoncenter.org/blog-post/projected-impact-covid-19-ukraines-economy. 
2 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf 
3 https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine. 

https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
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З огляду на ситуацію, що склалася, партнери Кластера продовольчої безпеки та 
забезпечення засобів до існування (далі – Кластер) розробляють заходи з реагування на 
нагальні потреби вразливого населення та забезпечення доступу до продовольчих 
товарів та засобів до існування у східних областях України, що постраждали від 
конфлікту (Донецька та Луганська області), а тепер зазнають подвійних загроз. 
Незважаючи на те, що збройний конфлікт не припинається, а доступ партнерів 
Кластера на непідконтрольні уряду України території (NGCA) залишається обмеженим, 
партнери Кластера розширюють координаційні зусилля у наданні допомоги для 
попередження, протидії та мінімізації таких потенційних гуманітарних наслідків 
COVID-19 на постраждалих від конфлікту територіях, як продовольча небезпека, втрата 
можливостей отримання доходу та допомога населенню в сфері сільського 
господарства.  
 
У рамках Плану гуманітарного реагування на COVID-19 партнери Кластера планують 
надати допомогу 97 800 особам з вразливих категорій населення, що мешкають 
переважно в областях, що постраждали від конфлікту (67% в Донецькій да 32% в 
Луганській областях, а також 1% ВПО в інших регіонах України). Особи похилого віку 
становлять 49% усього населення, якому планується надати допомогу. 65% населення, 
серед яких 20% проживають на NGCA, отримають доступ до продовольчих товарів через 
різні модальності. 29% плановано охопити сільськогосподарською підтримкою, і до 1% 
- допомогою формі грантів.  
 
Ця стратегія не є вичерпним, а радше живим документом, метою якого є спрямування 
зусиль партнерів Кластера на реагування на нагальні потреби постраждалого населення 
як на підконтрольних (GCA), так і на непідконтрольних уряду України територіях 
(NGCA). 
 
Стратегія розкриває такі аспекти гуманітарного реагування COVID-19 в частині 
продовольчої безпеки та забезпечення засобів до існування: 

• Цілі. 

• Принципи реагування. 

• Координація та двосторонні обговорення. 

• Моніторинг. 
 

2. ЦІЛІ КЛАСТЕРА ПІД ЧАС РЕАГУВАННЯ НА COVID-19  

Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування визначив три цілі реагування на 
COVID-19: 

• Забезпечити безпосередній доступ до продовольчих товарів найбільш вразливих 
до COVID-19 категорій населення. 

• Підвищити продовольчу безпеку осіб з числа найбільш вразливих категорій 
населення через надання термінової допомоги у сфері сільського господарства. 

• Покращити доступ до можливостей отримання доходу для вразливих категорій 
населення, які зазнали впливу пандемії COVID-19. 
 

Ціль 1. Забезпечити безпосередній доступ до продовольчих товарів найбільш 

вразливих до COVID-19 категорій населення. 
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Пом’якшення негативного впливу пандемії на вразливі категорії населення шляхом 
забезпечення негайного доступу до продуктів харчування через інтегрований 
кластерний підхід. Як наслідок обмеження пересування, скорочується доступ до 
продуктів харчування, ринків, засобів до існування, транспорту, підвищуючи ціни на 
продукцію та товари першої необхідності. Вчасне реагування на задоволення нагальних 
потреб у продуктах харчування обмежить застосування негативних практик виживання, 
сприятиме дотриманню карантинних заходів та соціального дистанціювання. 

 

З позицій продовольчої безпеки, партнерам рекомендовано враховувати вплив 
карантинних заходів на стабільність, наявність продовольчих товарів належної якості 
та асортименту, можливість фізичного доступу. 

 

Можливі заходи в рамках Цілі 1: 

Заходи 

Надання продовольчої допомоги через різні модальності (у натуральному вигляді, у 
формі готівки, ваучерів).  

 

Рекомендовані показники для відстежування прогресу за реалізацією даної цілі 

представлені в секції «Моніторинг». 

 

Рекомендації: 

 

1. Карантинні заходи збільшують ризик помилок виключення при формуванні 

цільових груп для отримання гуманітарної допомоги. Тому партнерам 

рекомендується співпрацювати з місцевою владою та лідерами громад, а також 

координувати свої дії з іншими партнерами. 

2. Пандемія змінила гуманітарні потреби постраждалого населення, відтак 

модальності, які можуть бути використані для задоволення цих потреб, теж 

можуть зазнати змін. Тому партнерам слід ретельно оцінювати модальності 

надання допомоги з урахуванням запроваджених карантинних обмежень та 

необхідності використання засобів персональних захисту працівниками. 

Партнери повинні дотримуватися Протоколу надання допомоги в умовах 

коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні 4 , який містить вказівки щодо 

мінімальних вимог для безпечної доставки гуманітарної допомоги та 

модальностей, яким слід надавати перевагу. 

3. Партнерам слід пам’ятати про існуючі ризики під час формулювання заходів та 

планування модальностей надання продовольчої допомоги чи сприяння доступу 

до засобів існування як на GCA, так і на NGCA Належну увагу також варто 

приділити вже запровадженим модальностям надання допомоги та забезпечити 

дотримання вимог Протоколу надання допомоги в умовах коронавірусної 

 
4 https://fscluster.org/sites/default/files/documents/covid-19_ukraine_assistance_delivery_protocol_ua.pdf 

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/covid-19_ukraine_assistance_delivery_protocol_ua.pdf
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інфекції COVID-19 в Україні 5 . Додаткові рекомендації щодо адаптації 

розподілення продовольчої допомоги за умови поширення коронавірусної 

інфекції також містяться в Проміжних рекомендаціях Світової продовольчої 

програми (WFP) 6. 

4. Надання продовольчої допомоги у готівковій формі доцільне для покриття 

потреб вразливих домогосподарств за умови, що ринки функціонують, а члени 

домогосподарства мають до них доступ. 

5. У якості запобіжного заходу та для ефективного реагування Кластер рекомендує 

запровадження тримісячного раціону, що також дозволить уникнути частих 

контактів з бенефіціарами. Окрім цього, це дозволить скоротити операційні 

витрати та дотримуватися принципу «не нашкодь» при наданні гуманітарної 

допомоги. Задля уникнення конфліктів, Кластер рекомендує дотримуватися 

узгодженого гармонізованого продовольчого кошика7. 

 

Ціль 2. Підвищити продовольчу безпеку осіб з числа найбільш вразливих 

категорій населення через надання термінової допомоги у сфері сільського 

господарства. 

За даними Державної служби статистики України, близько 17,0% усього зайнятого 
населення України працюють в сфері сільського, лісового та рибного господарства8. 
Саме тому для запобігання довгострокових наслідків вкрай важливо стимулювати 
фермерів не зупиняти виробництво та забезпечити доступ до каналів збуту. Ці заходи, 
зокрема, можуть передбачати тестування фермерів на COVID-19, забезпечення засобів 
персонального захисту тощо. Власники невеликого поголів’я худоби можуть 
потребувати доступу до ветеринарної допомоги та кормів для підтримання 
життєдіяльності тварин на період карантину. Партнери, які запроваджують активності 
в готівковій формі, мають продовжувати зважувати ризики та переваги надання такої 
форми допомоги. 
 
Запроваджені карантинні заходи негативно впливають на сільськогосподарське 
виробництво. Фермерські продукти, що швидко псуються, можуть бути в надлишку 
через нестачу місць для зберігання, відсутність мереж збуту, відсутність доступу до 
споживачів. Зокрема, фермери вже висловлюють занепокоєння скороченням попиту на 
продукти тваринництва. Очікується, що скорочення доступу до ринків та доступності 
продуктів як наслідок обмеження транспортного сполучення, закриття кордонів та 
експортної логістики ще більше погіршить ситуацію.  

 

 
5 COVID-19 Ukraine assistance delivery protocol. 
6 https://fscluster.org/coronavirus/document/iasc-recommendations-adjusting-food. 
7 Food basket recommended by FSLC is accessible both in English: 
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2409_-_fsc_targetingration_planning_eng.pdf 
and Ukrainian:  
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2409_fsc_targeting_ration_planning_updated_
ukr_0.pdf 
8 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm 

https://fscluster.org/coronavirus/document/iasc-recommendations-adjusting-food
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2409_-_fsc_targetingration_planning_eng.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2409_fsc_targeting_ration_planning_updated_ukr_0.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2409_fsc_targeting_ration_planning_updated_ukr_0.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm
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Можливі заходи в рамках Цілі 2: 

Заходи 
Надання домашньої худоби/ветеринарної допомоги, корму для тварин, 
сільськогосподарського насіння та обладнання, поповнення поголів’я худоби, 
дистрибуція у формі ваучерів та готівки з метою надання допомоги у сфері сільського 
господарства. 

 

Ціль 3. Покращити доступ до можливостей отримання доходу для вразливих 

категорій населення, які зазнали впливу пандемії COVID-19.  

 
За відсутності адекватної системи підтримки запровадження карантинних заходів 
матиме негативний вплив на життя та добробут найбільш вразливих верств населення, 
в першу чергу домогосподарств, які отримували доходи за рахунок неформальної 
зайнятості та втратили роботу внаслідок запровадження карантинних заходів 9 . 
Надання грошової допомоги для забезпечення доступу до можливостей отримання 
доходу та розрахунок її тривалості мають враховувати можливі ризики серед тих 
категорій, які найбільшою мірою залежать від отримання такої підтримки та найбільш 
вразливі від запроваджених карантинних заходів10.  
 

Можливі заходи в рамках Цілі 3: 

Заходи 
 
Забезпечення засобів до існування у негрошовій формі та у несільськогосподарських 
формі грантів для підтримання малого та мікропідприємництва 
 

 

Рекомендовані показники для відстежування прогресу за реалізацією даної цілі 

представлені в секції «Моніторинг».  

Рекомендації 

1. Запровадження заходів з реагування повинно відповідати принципам переходу 

від гуманітарного реагування до розвитку, тісно взаємодіючи з партнерами, що 

реалізують проекти з розвитку, зокрема в регіонах, що постраждали від 

конфлікту. 

2. Партнерам слід продовжувати існуючі досягнення з гуманітарного реагування 

на конфлікт та посилювати їх через запровадження заходів з реагування на 

COVID-19. При цьому при формулюванні нових та адаптації уже запроваджених 

заходів слід враховувати принципи ґендерно чутливого програмування для 

реагування на потреби різних груп під час пандемії. 

 

 
9 http://www.foodsecurityportal.org/covid-19-spreads-no-major-concern-global-food-security-
yet?print. 
10 https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-
and-Covid-tipsheet.pdf. 

http://www.foodsecurityportal.org/covid-19-spreads-no-major-concern-global-food-security-yet?print
http://www.foodsecurityportal.org/covid-19-spreads-no-major-concern-global-food-security-yet?print
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
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3. ПРИНЦИПИ РЕАГУВАННЯ  

 
Стратегічною метою Кластера є зниження загроз продовольчій безпеці та доступу до 
засобів існування постраждалого населення. 
 
Підвищення обізнаності щодо поширення пандемії COVID-19 та запровадження дій 
щодо попередження та контролю над інфікуванням з елементами санітарії та гігієни 
(WASH) можуть доповнювати пакет заходів реагування партнерів Кластеру. 
 
Партнерам рекомендовано планувати кожну активність, зважаючи на перешкоди, 
спричинені COVID-19, та оцінювати можливість ефективного запровадження 
активностей за умов карантинних обмежувальних заходів. Модальності надання 
допомоги слід ретельно оцінювати з урахуванням підходу, орієнтованого на 
бенефіціара. Персонал, який працює на місцях, також повинен бути захищеним, і 
потенційні для працівників ризики слід оцінити й мінімізувати. 
 
Для забезпечення належної якості реагування за умов поширення пандемії COVID-19, 
партнерам слід брати до уваги таке: 
 

• Оцінювання. За необхідності, методи та інструменти проведення оцінювання 
повинні бути пристосовані й змінені відповідно до запроваджених карантинних 
заходів та для мінімізації поширення інфікування. Задля дотримання заходів 
соціального дистанціювання Кластер рекомендує оцінювання шляхом 
телефонного інтерв’ювання. Окрім цього, Кластер рекомендує координувати 
діяльність партнерів з оцінювання продовольчої безпеки з метою уникнення 
втоми населення від оцінювання й моніторингової діяльності. Інструментарій 
для оцінювання продовольчої безпеки залишається релевантним і для 
застосування за умов пандемії COVID-19. Оцінювання ринкової ситуації та цін на 
продовольчі товари є ключовою інформацією для розуміння впливу 
карантинних заходів на продовольчу безпеку та добробут населення. 

• Вибір бенефіціарів. Слід пам’ятати про ризик виникнення помилки 
виключення при формуванні цільової аудиторії вразливих осіб. Для мінімізації 
цього рекомендовано формувати цільові групи в тісній взаємодії зі структурами 
на місцевому рівні. Для того, щоб впевнитися, що найбільш вразливі категорії 
населення потрапили до цільової групи, партнерам Кластера слід також 
верифікувати інформацію з різних джерел, що завжди становить виклик, 
оскільки такі категорії часто є ізольованими або відсутніми в громаді через 
пошуки засобів до існування. Цільовими групами для отримання допомоги 
Кластер рекомендує розглядати осіб похилого віку, домогосподарства, серед 
яких є особи з інвалідністю, безробітні, домогосподарства, очолювані жінками, 
та домогосподарства з дітьми з єдиним опікуном, особи з хронічними 
захворюваннями (у тому числі ВІЛ/СНІД, туберкульоз, діабет), ВПО. 

• Попереджувальні заходи. Кластер рекомендує партнерам застосовувати 
механізми моніторингу інформації щодо ринків, цін, імплементації проектів на 
відстані, зокрема онлайн. Однак, якщо партнери вважають за необхідне фізичну 
присутність під час здійснення моніторингу та оцінки, відбору бенефіціарів 
тощо, Кластер наполегливо рекомендує дотримуватися карантинних заходів та 
слідувати інструкціям, що містяться в Протоколі надання допомоги в умовах 
коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні, що розроблений гуманітарною 
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спільнотою та передбачає обов’язкове застосування засобів персонального 
захисту, часте миття рук, дотримання мінімальної дистанції в 1,5 метра між 
людьми. При поширенні допомоги у формі продуктових наборів та готівки також 
слід враховувати спеціальні рекомендації11. 

 

4. КООРДИНАЦІЯ ТА ДВОСТОРОННІ ОБГОВОРЕННЯ  

 
Роль Кластера полягає у забезпеченні скеровування та підтримці партнерів у 
координації гуманітарного реагування. Координація Кластером має важливе значення 
для досягнення максимального ефекту гуманітарного реагування та ефективності й 
результативності заходів. Кластер прагне мінімізувати дублювання зусиль, забезпечити 
гармонізований підхід до модальностей надання допомоги та зменшити зайву 
конкуренцію в зонах реагування. Кластер заохочує партнерів тісно співпрацювати на 
місцях, обмінюватися актуальним досвідом та напрацюваннями щодо вирішення 
конкретних ситуацій та прагнути забезпечити узгодження модальностей, 
дотримуючись принципу першочерговості інтересів бенефіціара. Хоча деякі проекти 
зазнали змін або навіть збоїв, партнерам необхідно продовжувати діалог у своїх сферах 
роботи, щоб забезпечити ефективне використання ресурсів, керуючись принципом «не 
нашкодь». 
 
Партнерам Кластера також рекомендується тісно координувати зусилля з іншими 
кластерами для сприяння реакції між кластерами для максимального реагування на 
наслідки COVID-19. 
 

5. МОНІТОРИНГ 

Кластер планує здійснювати моніторинг реагування партнерами на COVID-19 в якості 
додаткового моніторингового процесу, що доповнюватиме поточний План 
гуманітарного реагування. Передбачено, що партнери Кластера регулярно 
надсилатимуть інформацію щодо статусу активностей та прогресу їх перебігу порівняно 
з цілями через спеціальний інструмент звітності 4W. Надана партнерами інформація 
буде відображена у місячних інформаційних продуктах Кластера для сприяння 
ефективній координації при визначенні гуманітарних потреб та заходів реагування на 
них з мінімізацією дублювання і прогалин. Також отриману інформацію буде 
направлено до Офісу з координації гуманітарних питань для міжкластерної координації 
та формування інформаційних та адвокаційних матеріалів.  
 
Відтак, Кластер заохочує партнерів подавати дані за заходами, які втілюються як 
реагування на COVID-19, а також як реагування відповідно до Плану гуманітарного 
реагування на 2020 рік, дезагреговані за статтю та віком, на адресу 
info.ukraine@fscluster.org щомісяця до 15 числа.  

 
11 WFP Recommendations for adjusting food distribution standard operating procedures in the context of 
the COVID-19 outbreak 
WFP Guidance for cash-based transfers in the context of the COVID-19 
COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication and community 
engagement  

mailto:info.ukraine@fscluster.org
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2020-03-18-recommendations_for_adjusting_sop_food_distributions_13_march_2010.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2020-03-18-recommendations_for_adjusting_sop_food_distributions_13_march_2010.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-guidance_for_cash-based_transfers_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak1_0.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/covid-19_communityengagement_130320_0.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/covid-19_communityengagement_130320_0.pdf
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Показники Кластера продовольчої безпеки та засобів до існування для моніторингу 
заходів реагування партнерами на COVID-19 
 

Ціль 1 для реагування на COVID-19: Забезпечити безпосередній доступ до 
продовольчих товарів найбільш вразливих до COVID-19 категорій населення. 

Показник Планується 
надати 
допомогу 

Data 
source/collection 
method(s) 

Organization(s) 
responsible for data 
collection  

Frequency 
of reporting  

Кількість осіб, які 
отримують продовольчу 
допомогу / ваучери для 
покращення їхнього 
доступу до продуктів 
харчування за умов 
пандемії COVID-19 

63,5 тис. Матриця 4W 

Партнери 
Кластера 
На рівні областей, 
районів, населених 
пунктів  

Двічі на 
місяць 

 
 

Ціль 2 для реагування на COVID-19: Підвищити продовольчу безпеку осіб з числа 
найбільш вразливих категорій населення через надання термінової допомоги у сфері 
сільського господарства.  

Показник Планується 
надати 
допомогу 

Data 
source/collection 
method(s) 

Organization(s) 
responsible for data 
collection  

Frequency 
of reporting  

Кількість осіб, які 
отримують термінову 
допомогу у сфері 
сільського господарства 
 

28,4 тис. Матриця 4W 

Партнери 
Кластера 
На рівні областей, 
районів, 
населених пунктів  

Двічі на 
місяць 

 

Ціль 3 для реагування на COVID-19: Покращити доступ до можливостей отримання 
доходу для вразливих категорій населення, які зазнали впливу пандемії COVID-19. 

Показник 
Планується 
надати 
допомогу 

Data 
source/collection 
method(s) 

Organization(s) 
responsible for data 
collection 

Frequency 
of reporting 

Кількість осіб, які 
отримують допомогу для 
створення можливостей 
одержання доходу, а 
також малі гранти для 
стимулювання 
економічної активності в 
домашніх умовах 

0,9 тис.  Матриця 4W 

Партнери 
Кластера 
На рівні областей, 
районів, населених 
пунктів  

Двічі на 
місяць 

 
 
 

6 травня 2020 року 


