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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Основні результати діяльності партнерів Кластеру 

продовольчої безпеки та забезпечення засобів до існування у 2019 
році.  
2. Огляд Плану гуманітарного реагування на 2020 рік партнерів 
Кластеру, матриці діяльності та інструменту для координації.  
3. Новини від робочої групи з питань надання грошової 
допомоги. 
4. Новини партнерів. 

• Презентація Caritas щодо компоненту «Food» проекту «Basic 
Needs». 

• Інші новини.  
5. Інше. 

• Місія в Україну щодо підзвітності постраждалому 
населенню. 

• Перегляд міжагентської документації щодо планування на 
випадок надзвичайних ситуацій. 

• Перенаправлення: ситуація у Піски 2. 

• Координація кластеру в 2020 році. 
 

Основні результати роботи партнерів Кластеру продовольчої безпеки та життєдіяльності у 
2019 році 

• Партнери Кластеру продовольчої безпеки та забезпечення засобів до існування 
(далі – Кластер) були поінформовані про основні результати роботи у 2019 році 
Кластеру за кожною з трьох цілей. Серед основних результатів були вказані такі:  
o За оцінками Кластеру, понад 1,1 мільйона осіб потребували гуманітарної 

допомоги. З 80 000 осіб, яким планувалося надати допомогу в рамках Плану 
гуманітарного реагування (ПГР), допомогу отримали 49 000. Загалом, 
враховуючи План гуманітарного реагування та активності поза ним, 122 000 
бенефіціарів отримали допомогу від партнерів кластеру за усіма трьома цілями 
кластеру. 

o Партнери Кластеру отримали завдяки Плану гуманітарного реагування 49% від 
усіх потрібних коштів, заявлених у ПГР.  

o Результати роботи Кластеру за ціллю 1 (Забезпечення негайного доступу до 
продуктів харчування для найбільш уразливих груп населення, яке постраждало 
внаслідок конфлікту): з 59 510 осіб, яких планувалося охопити діяльністю в 
межах цілі 1, отримали допомогу 69%. 

o Ціль 2 (Покращення продовольчої безпеки постраждалого населення завдяки 
відновленню сільськогосподарського виробництва та/або збільшенню 
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виробництва сільськогосподарських товарів для забезпечення сталих засобів до 
існування): з 5 530 домогосподарств, яким планувалося надати допомогу, її 
отримали 61%. 

o Ціль 3 (Забезпечення можливості працевлаштування та доступу до джерел 
доходів для постраждалого населення завдяки відновленню/створенню активів, 
які забезпечують сталі засоби до існування): дану ціль виконано на 80% (з-поміж 
7 150 осіб, яким планувалося надати допомогу). 

• Партнери зазначили необхідність враховувати специфічні потреби вразливих осіб 
похилого віку, і передусім тих, хто проживає поблизу лінії розмежування. Було 
рекомендовано включити молоко та інші молочні продукти в склад регулярних 
продуктових наборів. 

До виконання: 

• Команді Кластеру – поширити серед партнерів презентацію роботи партнерів 
Кластеру за 2019 рік. 

 

План гуманітарного реагування Кластеру продовольчої безпеки та життєдіяльності на 2020 
рік. Матриця активностей. Інструмент координації. 

• Партнерам Кластеру було презентовано аналіз гуманітарних потреб у сфері 
продовольчої безпеки та забезпечення засобів до існування у 2020 році:  
o 1 мільйон осіб потребують допомоги. З них 400 тис проживають на 

непідконтрольній уряду території. 
o Понад 530 000 осіб, у тому числі ВПО, які проживають за межами Луганської та 

Донецької областей, потребують продовольчої допомоги, а 480 000 потребують 
підтримки із забезпечення засобів до існування. 

o Особливо вразливі до продовольчої небезпеки ті, хто проживає в зоні 0 – 5 км 
від лінії розмежування. 

o Потреба в сільськогосподарській підтримці залишається на високому рівні, 
особливо в зоні до 5 км від лінії розмежування, через забруднення мінами, 
нестачу води, у тому числі для поливу. 

o Вразливі групи населення, які потребують гуманітарної допомоги, включають 
осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, а також домогосподарства, у складі яких є 
особи з інвалідністю, безробітні, очолювані жінками домогосподарства, 
домогосподарства з дітьми, очолювані лише одним з дорослих, особи з 
хронічними захворюваннями, ВПО. 

• Відповідно до Плану гуманітарного реагування на 2020 рік, цілями Кластеру є: 
o Ціль Кластеру 1. Забезпечення негайного доступу до продуктів харчування для 

найбільш уразливих груп населення, яке постраждало внаслідок конфлікту (0-5 
км на підконтрольній та непідконтрольній територіях); 

o Ціль Кластеру 2. Покращення продовольчої безпеки постраждалого населення 
завдяки відновленню сільськогосподарського виробництва та/або збільшенню 
виробництва сільськогосподарських товарів (5 – 20 км на підконтрольній 
території). 
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o Ціль Кластеру 3. Забезпечення можливості працевлаштування та доступу до 
джерел доходів для постраждалого населення завдяки відновленню/створенню 
активів, які забезпечують сталі засоби до існування (понад 20 км на 
підконтрольній території). 

• Партнери були поінформовані щодо необхідності оновлення координаційного 
інструменту Кластеру 2020 Coordination Tool 

• Партнери запропонували розробити гармонізований інструмент 
післядистрибуційного  моніторингу.  

До виконання: 

• Команді Кластеру – щойно координатор Кластеру приступить до виконання 
обов’язків, ініціювати створення робочої групи з розробки гармонізованого 
інструменту післядистрибуційного моніторингу. 

• Команді Кластеру – слідкувати за оновленням координаційного інструменту 
Кластеру на 2020 рік. 
 
 

Новини від Робочої групи з питань надання грошової допомоги 

• Координаторка Робочої групи з питань надання грошової допомоги презентувала 
результати роботи робочої групи:  

o Досягнення Робочої групи з питань надання грошової допомоги протягом 
2018 – початку 2020 року. 

o Результати ринкового моніторингу, який здійснювався у понад 35-ти 
найбільш вразливих населених пунктах на підконтрольній і 7-ми – на 
непідконтрольній територіях. Серед товарів, які досліджувалися, – продукти 
харчування, тверде паливо, засоби гігієни, будівельні матеріали, 
сільськогосподарські ресурси, теплий одяг, медикаменти.  

До виконання: 

• Команді Кластеру – поширити серед партнерів презентації Робочої групи з питань 
надання грошової допомоги.  
 

Новини партнерів 

• Представник Благодійного фонду «Caritas» презентував партнерам результати 
оцінки задоволеності бенефіціарів в рамках компоненту «food» проекту «Basic 
Needs». У ході презентації виникло питання щодо доступності інформації про 
постачальників, з якими співпрацюють партнери при формування продуктових 
наборів. 

• Партнери висловили зацікавленість у проведенні спільного оцінювання потреб у 
сфері продовольчої безпеки у 2020.  

До виконання: 

• Команді Кластеру – поширити презентацію Caritas серед партнерів.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19m38Zjx8EfE5bA6UtGi3CvpOi1_1APLBMBdpCmwWCmM/edit#gid=1570979634
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• Команді Кластеру – після верифікації, інформація щодо постачальників продуктових 
наборів, які поширюються партнерами Кластеру, виявилася неактуальною.  

• Команді Кластеру – щойно координатор Кластеру приступить до виконання 
обов’язків, переглянути план з проведення спільної оцінки Кластеру щодо 
продовольчої безпеки у 2020 році.   

Інше 

• Місія в Україну щодо підзвітності постраждалому населенню. Партнерам 
повідомили про місію в Україну щодо підзвітності постраждалому населенню, яка 
запланована на 24 – 28 лютого. Метою місіє є підтримка гуманітарної спільноти 
щодо запровадження та покращення функціонування ефективної системи 
отримання зворотного зв’язку від бенефіціарів. 

• Перегляд документів з міжагентського планування у разі ескалації потреб. 
Партнери Кластеру були поінформовані про поточний процес ревізії міжагентського 
плану у разі ескалації потреб. 

• Перенаправлення: Піски-2. Мешканці селища Піски-2 (Зайцеве, Бахмутський район 
Донецької області) мають потреби в продуктах харчування, у тому числі дитячого 
харчування, засобах гігієни. Деякі партнери вже надали допомогу постраждалим за 
цим випадком. Також партнери запропонували розробити адвокаційний матеріал 
щодо наслідків негативних практик пристосування до тяжких життєвих обставин, що 
передбачає створення цільової робочої групи. 

• Перенаправлення: Озорянівка. Деякі партнери вже надали допомогу 
постраждалим за цим випадком. 

• Координація Кластеру у 2020 році та зустрічі Кластеру. Кластер відновлює 
регулярні щомісячні зустрічі. Наступна зустріч Кластеру на місцях орієнтовно 
запланована на березень 2020 року. 

До виконання: 

• Команді Кластеру – поширювати серед партнерів і координувати реагування на 
випадки перенаправлення. 

• Команді Кластеру – щойно координатор Кластеру приступить до виконання 
обов’язків, ініціювати створення робочої групи щодо адвокації. 
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