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КООРДИНАЦІЯ У РАЗІ ЕСКАЛАЦІЇ ПОТРЕБ 
РЕГІОНАЛЬНІ КООРДИНАТОРИ 

Грудень, 20181    

Передумови 

Кластер продовольчої безпеки і забезпечення засобів до існування (далі - Кластер) був активований в Україні в 2014 році для 

сприяння посиленню гуманітарного реагування на конфлікт на сході країни. В кінці 2016 року окрім координації заходів щодо 

забезпечення продовольчої безпеки, Кластер почав відповідати за координацію проектів з підтримки засобів до існування на 

ранніх етапах відновлення. З 2014 року Кластер працює над забезпеченням того, щоб секторальні гуманітарні дії були 

скоординованими, своєчасними, гармонізованими та такими, що відповідають потребам населення і, при цьому уникаючи 

дублювання або прогалин в діяльності. Робота здійснювалася під керівництвом організацій, що підтримують Кластер - ВПП і 

ФАО, через координаційну групу Кластера (координатор Кластера та експерт з питань забезпечення інформації), що базується 

в Києві. Кластер фокусується на розширенні співпраці і партнерських відносин для підтримки планування, реалізації та 

спрямування проектів заради забезпечення допомогою найбільш нужденних. 

У разі ескалації конфлікту і раптового загострення гуманітарних потреб, команда Кластера буде покладатися на підтримку 

координаторів на місцях, для забезпечення ефективної координації. 

Роль регіональних координаторів 

Для здійснення координації на місцях у разі надзвичайної ситуації, на початку 2017 року кластер призначив регіональних 

координаторів в Краматорську та Сєвєродонецьку, а потім в Донецьку та в Луганську - за допомогою ВПП, ФАО і деяких 

партнерів з НДО. Однак, з огляду на той факт, що ВПП припинила свою діяльність в Україні з червня 2018 року (Програма 

продовжує спостереження за ситуацією в області продовольчої безпеки в Україні із Регіонального бюро в Каїрі), а також, з 

огляду на обмежену присутність ФАО на місцях, Кластер оновив список координаторів, спираючись більшою мірою на 

партнерів з НДО, що діють в зоні конфлікту (див. Додаток 1) на випадок загострення або будь-яких значних змін в ситуації з 

продовольчою безпекою. 

Основна роль регіонального координатора полягає не в тому, щоб замінити координатора Кластера (КК) або експерта з 

питань забезпечення інформації (ЕОІ), а в тому, щоб допомогти в зборі інформації про продовольчу ситуацію, а також в 

координації на місцях, в разі раптової ескалації потреб: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   Цей документ буде регулярно оновлюватися, за необхідністю. Ця, третя версія замінює версію від квітня 2018 задля відображення змін в 
структурі Кластера, а також через оновлення списку регіональних координаторів 

Координація з партнерами Кластера для збору інформації: 1) щодо потреб і 2) щодо 
планів з реагування 
 сприяти команді Кластера в Києві прискорити надзвичайне реагування 
 сприяти команді Кластера визначити наявні ресурси і план реагування  
 

Координація з органами влади: 
На територіях, підконтрольних уряду України сприяти координації з Донецькою та 
Луганською обладміністраціями, службою з надзвичайних ситуацій, військово-
цивільними адміністраціями тощо - за підтримки і в тісній координації з командою 
Кластера в Києві. 

Адвокація: 
Бути ключовою сполучною ланкою з місцевою владою для забезпечення готовності до 
надзвичайних ситуацій і для залучення уваги до потреб і проблем в секторі Р
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Основні кроки в разі різкої ескалації гуманітарних потреб 

 Повідомлення про раптову ескалацію гуманітарних потреб як на підконтрольних, так і на непідконтрольних уряду 

України територіях Донецької і Луганської областей повинні бути передані в команду Кластера: 

 Координатор Кластера, Олександра Малукало (моб.: 095 765 89 17) amalukalo@fscluster.org 

 Експерт з питань забезпечення інформації, Роман Лунін (моб.: 050 509 73 43) Info.ukraine@fscluster.org 

 Партнери Кластера також можуть передавати інформацію безпосередньо координаторам на місцях (див. 

Нижче додаток 1)  

 Команда Кластера та координатори на місцях повинні співпрацювати для забезпечення своєчасного та 

відповідного реагування в тій мірі, в якій цього допускають наявні ресурси партнерів Кластера: 

На місцевому рівні, Регіональні Координатори повинні: 

 збирати інформацію про потреби і реагування на випадок раптової ескалації потреб; 

 реагувати на надзвичайні потреби за наявністю фондів надзвичайної допомоги у відповідних НДО; 

 підтримувати зв'язок з іншими партнерами в секторі продовольчої допомоги (щодо оцінки можливостей 

реагування / планування реагування / завершених заходів по реагуванню), 

 брати участь в координаційних нарадах, 

 координувати роботу з ОКГП, за необхідністю, 

 Підтримувати зв'язок з місцевими органами влади, для того, щоб мати найчіткіше уявлення про ситуацію 

На національному рівні команда Кластера повинна: 

 надавати детальний огляд потреб і заходів реагування, 

 підтримувати зв'язок з партнерами в наданні продовольчої допомоги (щодо оцінки можливостей 

реагування / планування реагування / завершених заходів по реагуванню), 

 організовувати координаційні зустрічі Кластера, за необхідністю, 

 координувати (і обмінюватися інформацією) з ОКГП, 

 підтримувати зв'язок з відповідними органами влади на національному рівні 

 

 Регіональні координатори регулярно передають інформацію в команду Кластера, яка здійснює загальну 

координацію і огляд потреб / заходів реагування тощо. 

 В будь-який момент партнери Кластера можуть зв'язатися з регіональними координаторами або командою 

Кластера, при виникненні будь-яких питань або нової інформації (див. Список контактів нижче). 

 Команда Кластера працює над зведенням всіх даних про потреби в секторі продовольчої допомоги і реагування 

(також про прогалини в діяльності) і надає регулярні звіти партнерам (зокрема інформацію від регіональних 

координаторів, партнерів, органів влади, ОКГП тощо). 

 

Території, непідконтрольні уряду України 

Для підтримки координації в разі екстреної ситуації в частинах Луганської області, непідконтрольних уряду України 

здійснює свою діяльність регіональний координатор Кластера. У частинах Донецької області, непідконтрольних уряду 

України такий координатор все ще повинен бути призначений. 

Загальна роль регіональних координаторів на територіях, непідконтрольних уряду України, залишається аналогічною їх 

ролі на підконтрольних територіях (див. Вище), проте можливості реагування Кластера та партнерів Кластера на 

непідконтрольних територіях залишаються обмеженими, тому ключова роль полягає в тому, щоб обмінюватися 

інформацією про потреби і підтримувати зв'язок з організаціями, у яких наразі є можливість працювати в продовольчому 

секторі на територіях, непідконтрольних уряду України. 

Див. Додаток 1: Основні контакти 1) команди Кластера, 2) Регіональних координаторів, 3) Партнерів, 4) представників 

органів влади в Донецькій та Луганській областях (території, підконтрольні уряду України)

mailto:amalukalo@fscluster.org
mailto:Info.ukraine@fscluster.org
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Додаток 1 
 

Команда Кластера 
Організація Ім'я / прізвище Електронна адреса Посада Телефон  Зона активності Дислокація 

FSLC Олександра Малукало amalukalo@fscluster.org Координатор Кластера +380957658917 N/a Київ 

FSLC Роман Лунін info.ukraine@fscluster.org  

Експерт з забезпечення 
інформацією 

+380505097343 N/a Київ 

       

Контакти: Підконтрольні уряду України території Донецької області 
Організація Ім'я / прізвище Електронна адреса Посада Телефон  Зона активності Дислокація 

Регіональні координатори  
Бахмутський, Ясинуватський, Мар'їнський та Костянтинівський райони 

People in Need Оксана Саєнко oksana.saenko@peopleinneed.cz 
Голова відділу 
дистрибуції 

+380990730007 
Північна частина 
Донецької обл. GCA 

Слов’янськ 

 Новоазовский, Мангушский, Никольский и Волновахский районы  

Caritas Маріуполь Євген Чако evgenchako@gmail.com Виконавчий директор +380677226600 
Південна частина 
Донецької обл. GCA 

Маріуполь 

Партнери Кластеру на підконтрольних уряду України територіях Донецької області (які в минулому або зараз працюють в продовольчому 
секторі) 

ASB Катерина Будзь projects@asb.org.ua 
Менеджер проекту 
екстреної допомоги +380631378242 

Донецька / Луганська 
обл. GCA Київ 

ASB Giorgi Shengelia director@asb.org.ua  

Голова місії 
+380983664567 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

ASB Артем Беднарський monitoring@asb.org.ua Менеджер з 
моніторингу та оцінки 

+380978911666     
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

ADRA Ганна Калита hanna.kalyta@gmail.com 
Асистент проекту 

+380500569094 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Маріуполь 

ADRA Артем Дихтярюк Artem.dikhtiaruk@adra.ua 
Голова програм 

+380639605676 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

Caritas Андрій Постніков apostnikov@caritas-ua.org  

Менеджер проектів 
+380955490268 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

Caritas Валентин Бебік vbebik@caritas-ua.org 
Програмний менеджер 

+380500301117 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ 

CFP Олена Козаченко kozachenko.helen@gmail.com  

Монітор 
+380951670371 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ 

mailto:info.ukraine@fscluster.org
mailto:director@asb.org.ua
mailto:apostnikov@caritas-ua.org
mailto:kozachenko.helen@gmail.com
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CWBF Олена Шипіленко elena.shipilenko@ccf.kiev.ua 
Асистент проекту +380445372016, 

+380503588077 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

Emmanuil Лія Мамченко liya.mamchenko@cbn-cis.org 
Спеціаліст 

+380956717444 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ 

Emmanuil Галіна Кучер galina.kucher@cbn-cis.org  

Голова місії 
+380676913254 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

FAO Олена Кущ Olena.Kushch@fao.org 
Координатор 
регіонального офісу 

+380509992575 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ 

ICRC Meziane Selmi mselmi@icrc.org    Заступник глави відділу 
економічної безпеки 

+380952628070 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

IFRC Ілля Клецьковський illya.kletskovskyy@ifrc.org 
Спеціаліст з планування, 
моніторингу, оцінки та 
звітності 

+380 66 704 29 
88 

Донецька / Луганська 
обл. GCA Київ 

Network Валерія Рачинська v.rachinska@network.org.ua  

Голова місії 
+380976403060 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ 

NRC Ганна Харітонова anna.kharitonova@nrc.no  

Співробітник по 
веденню бази даних 

+380678285928 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Сєвєродонецьк 

NRC Олександр Шелуденков alexander.sheludenkov@nrc.no  

Координатор 
+380991111352 

Донецька / Луганська 
обл. GCA Сєвєродонецьк 

PIN Оксана Саєнко Oksana.saenko@peopleinneed.cz  

Голова відділу 
дистрибуції +380990730007 

Донецька / Луганська 
обл. GCA Слов’янськ 

RAF Юлія Маліч ymalich@fdu.org.ua 
Менеджер із зовнішніх 
комунікацій 

+380632354696 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

Save Ukraine Ігор Небава saveukrainecenter@gmail.com 
Голова місії 

+380969513491 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ / регіони 

SCI Антон Стукало anton.stukalo@savethechildren.org 
Координатор відділу по 
боротьбі з дитячою 
бідністю 

+380509607670 
Донецька / Луганська 
обл. GCA Слов’янськ 

Trianglegh Dina Urazbaeva ukraine@trianglegh.org  

Представник місії в 
Україні 

+380958687569 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ 

Vostok SoS Мілан Зайцев milan.zaytsev@gmail.com  
Координатор 

+380950215853 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ /Київ 

Ключові контакти представників органів влади на підконтрольних уряду України територіях Донецької області 

CIMIC 
Kравченко Сергій 
Васильович 

 
Голова відділу 

+380956827520 Донецька обл. GCA Краматорськ 

Головне 
управління 
Міністерства з 
надзвичайних 
ситуацій в 
Донецькій області, 
Маріуполь 

Мігрін Олексій Сергійович  
Начальник управління +380509899935 

+380629569410 
Донецька обл. GCA 

Маріуполь 

Данік Олександр 
Миколайович 

 
Рятувальна служба 
спеціального 
призначення 

+380975559234 
Донецька обл. GCA 

Маріуполь 

Данік Андрей 
Миколайович 

 
Заступник начальника 
управління 

+380509607413 
+380629569402 

Донецька обл. GCA 
Маріуполь 

mailto:galina.kucher@cbn-cis.org
mailto:v.rachinska@network.org.ua
mailto:anna.kharitonova@nrc.no
mailto:alexander.sheludenkov@nrc.no
mailto:Oksana.saenko@peopleinneed.cz
mailto:ukraine@trianglegh.org


Page 5 of 7 
 

Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих 
територій 

Алла Назаренко nazarenko.alla@ukr.net  

Завідувач сектору в 
Донецькій області 

+380505693498 

Донецька обл. GCA 

Краматорськ 

Донецька обласна 
державна 
адміністрація 

Кобижча Валерій Петрович 

 
 
 
 
 

Директор департаменту, 
радник губернатора з 
гуманітарних питань +380951553556 

Донецька обл. GCA 

Краматорськ 

Донецька обласна 
державна 
адміністрація 

Юлія Ломакіна lomakina793@ukr.net 

Головний спеціаліст 
відділу евакозаходів, 
утримання регулярного 
резерву МТЗ та по роботі 
з гуманітарною 
допомогою 

+30505869882 

Донецька обл. GCA 

Краматорськ 

Маріупольська 
міська рада 

Когут Михайло 
Миколайович 

 
Заступник мера 

+380676941110 Маріуполь Маріуполь 

 

 

 

 

 

  

 

    

Контакти: Підконтрольні уряду України території Луганської області 
Організація Ім'я / прізвище Електронна адреса Посада Телефон  Зона активності Дислокація 

Регіональні координатори 

NRC Sasa Marusic sasa.marusic@nrc.no 
Менеджер з розвитку 
програм 

+380678285877 Луганська обл. GCA Сєвєродонецьк 

Партнери Кластеру на підконтрольних уряду України територіях Луганської області (які в минулому або зараз працюють в продовольчому 
секторі) 

ASB Катерина Будзь projects@asb.org.ua 
Менеджер проекту 
екстреної допомоги +380631378242 

Донецька / Луганська 
обл. GCA Київ 

ASB Giorgi Shengelia director@asb.org.ua  

Голова місії 
+380983664567 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

ASB Артем Беднарський monitoring@asb.org.ua Менеджер з 
моніторингу та оцінки 

+380978911666     
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

ADRA Ганна Калита hanna.kalyta@gmail.com 
Асистент проекту 

+380500569094 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Маріуполь 

ADRA Артем Діхтярюк Artem.dikhtiaruk@adra.ua 
Голова програм 

+380639605676 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

Caritas Андрій Постніков apostnikov@caritas-ua.org  

Менеджер проектів 
+380955490268 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

mailto:nazarenko.alla@ukr.net
mailto:director@asb.org.ua
mailto:apostnikov@caritas-ua.org
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Caritas Валентин Бебік vbebik@caritas-ua.org 
Програмний менеджер 

+380500301117 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ 

CFP Олена Козаченко kozachenko.helen@gmail.com  

Монітор 
+380951670371 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ 

CWBF Олена Шипіленко elena.shipilenko@ccf.kiev.ua 
Асистент проекту +380445372016, 

+380503588077 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

Emmanuell Лія Мамченко liya.mamchenko@cbn-cis.org 
Спеціаліст 

+380956717444 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Краматорськ 

Emmanuell Галіна Кучер galina.kucher@cbn-cis.org  

Голова місії 
+380676913254 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

IFRC Ілля Клецьковський illya.kletskovskyy@ifrc.org 
Спеціаліст з планування, 
моніторингу, оцінки та 
звітності 

+380 66 704 29 
88 

Донецька / Луганська 
обл. GCA Київ 

Network Валерія Рачинська v.rachinska@network.org.ua  

Голова місії 
+380976403060 

Донецька / Луганська 
обл. GCA Краматорськ 

NRC Ганна Харітонова anna.kharitonova@nrc.no  

Співробітник по 
веденню бази даних 

+380678285928 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Сєвєродонецьк 

NRC Олександр Шелуденков alexander.sheludenkov@nrc.no  

Координатор 
+380991111352 

Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Сєвєродонецьк 

PIN Оксана Саєнко Oksana.saenko@peopleinneed.cz  

Голова відділу 
дистрибуції 

+380990730007 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Слов’янськ 

RAF Юлія Маліч ymalich@fdu.org.ua 
Менеджер із зовнішніх 
комунікацій 

+380632354696 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

Save Ukraine Ігор Небава saveukrainecenter@gmail.com 
Голова місії 

+380969513491 
Донецька / Луганська 
обл. GCA Київ / регіони 

SCI Антон Стукало anton.stukalo@savethechildren.org 
Координатор відділу по 
боротьбі з дитячою 
бідністю 

+380509607670 
Донецька / Луганська 
обл. GCA Слов’янськ 

Trianglegh Dina Urazbaeva ukraine@trianglegh.org  

Представник місії в 
Україні +380958687569 

Донецька / Луганська 
обл. GCA Краматорськ 

Vostok SoS Мілан Зайцев milan.zaytsev@gmail.com 
Координатор 

+380950215853 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ / регіони 

ICRC Eter Lotishvili elotishvili@icrc.org 
Уповноважений при 
програмі з економічної 
безпеки 

+380504154540 Луганська обл. GCA Сєвєродонецьк 

ICRC Meziane Selmi mselmi@icrc.org    
Заступник голови 
програми з економічної 
безпеки 

+380952628070 
Донецька / Луганська 
обл. GCA 

Київ 

 

 

Ключові контакти представників органів влади на підконтрольних уряду України територіях Луганської області 
CIMIC Координаційний центр +380645244400 Луганська обл. GCA Сєвєродонецьк 

mailto:kozachenko.helen@gmail.com
mailto:galina.kucher@cbn-cis.org
mailto:v.rachinska@network.org.ua
mailto:anna.kharitonova@nrc.no
mailto:alexander.sheludenkov@nrc.no
mailto:Oksana.saenko@peopleinneed.cz
mailto:ukraine@trianglegh.org
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Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих 
територій 

Анастасія Овсянкіна luhansk.sector@mtot.gov.ua  Головний спеціаліст +380953513024 Луганська обл. GCA Сєвєродонецьк 

Луганська 
обласна 
державна 
адміністрація 

Ольга Лішик lishyk.olga@gmail.com 
Заступник голови 
Луганської 
облдержадміністрації 

+380955990460 Луганська обл. GCA Сєвєродонецьк 

Державна 
надзвичайна 
служба в 
Луганській 
області 

Олексій Петрович 
Висоцький 

  

Заступник керівника 
Служби з надзвичайних 
ситуацій, з гуманітарних 
питань 

+380669514909 Луганська обл. GCA Сєвєродонецьк 

  

 

     

Контакти: Непідконтрольні уряду України території 
Організація Ім'я / прізвище Електронна адреса Посада Телефон  Зона активності Дислокація 

Регіональні координатори 

People in Need Оксана Саєнко oksana.saenko@peopleinneed.cz 
Голова відділу 
дистрибуції 

+380990730007 
Північна частина 
Донецької обл. GCA, 
Луганська обл. NGCA 

Слов’янськ 

Партнери Кластеру на непідконтрольних уряду України територіях (які в минулому або зараз працюють в продовольчому секторі) 
DDC Анастасія Скиба hmelag@gmail.com  

Голова місії +380951549234 Донецька  обл. NGCA Донецьк 

ICRC Khurshed Musoyatov kmusoyatov@icrc.org Уповноважений при 
програмі з економічної 
безпеки 

+380952628162 Донецька  обл. NGCA Донецьк 

ICRC Tania Gaulis tgaulis@icrc.org Уповноважений при 
програмі з економічної 
безпеки 

+380952628129 Луганська обл. NGCA Луганськ 

 

mailto:luhansk.sector@mtot.gov.ua
mailto:hmelag@gmail.com

