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Кластер з продовольчої безпеки та забезпечення засобів до існування 

Дата  28 січня, 2019 

Час  15:00 

Місце Краматорськ, Аероклубна 1 

 

Порядок денний 

1. Кластерна діяльність та результати роботи в 2018 році 
2. Потреби та плани на 2019 рік 

- Інформація від партнерів 
- Нагадування про оновлений механізм координації, дискусія о можливих шляхах його 

вдосконалення 
3. Інше 

- Координація Кластера в 2019 році та засідання Кластера 
- Робоча група з питань сільського господарства 
- Робоча група з питань забезпечення засобів до існування 
- Контактні особи кластера на місцях 
- Підготовленість кластера до надзвичайних ситуацій, фонди та ресурси 
- Огляд Гуманітарних Потреб (ОГП) та План Гуманітарного Реагування (ПГР) 
- Платформа даних Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 

 

Протокол зустрічі 

Координатор кластера (КК) Олександра Малукало привітала учасників та пояснила мету зустрічі. 

1. Кластерна діяльність та результати роботи в 2018 році 

 
Фахівець з питань забезпечення інформації (ФЗІ) Роман Лунін представив учасникам огляд 

діяльності кластера в 2018 році, зокрема результати роботи партнерів кластера по відношенню до 

цілей ПГР в цілому, а також три окремі цілі та прогрес у фінансуванні ПГР. Докладніше про це 

можна дізнатися з презентації Power Point, яку буде поширено разом із протоколом зустрічі. 

2. Потреби та плани на 2019 рік 

КК проінформувала учасників про поточну ситуацію з продовольчою безпекою на Донбасі на 

основі даних ОГП та представила учасникам огляд частини Кластера в MYHRP (План багаторічного 

гуманітарного реагування) 2019-2020. Відповідно до цього планується, що понад 122 тисяч 

бенефіціарів мають отримати допомогу у секторі продовольчої безпеки та забезпечення засобів 

до існування (включно з тими, які отримають допомогу від організацій, що не є учасниками Плану 

реагування), у випадку, якщо фінансування плану буде на належному рівні. 

КК заохотила учасників поділитися будь-якою інформацією щодо своєї поточної роботи та планів 

на майбутнє з метою подальшого розповсюдження її поміж членів Кластера та уникнення 

дублювання реагування або потенційних прогалин в реагуванні. Плани організацій-членів 

кластера буде надіслано окремо після їх оновлення та на основі оновлених даних щодо 

фінансування. 

ФЗІ нагадав партнерам про додатковий механізм координації, що був розроблений в грудні 2017 

року (партнерам наполегливо рекомендується використовувати цей механізм для планування 

своєї діяльності та для сприяння координації з іншими членами кластера) і представив оновлену 

версію, яка дозволяє відстежувати заходи кластера по трьом цілям на рівні населеного пункту в 
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зоні 0-5 км (ціль 1) і на рівні району / місцевої ради (цілі 2 і 3), а також для індикації запланованої 

діяльності для всіх цілей на окремому аркуші. Фактичні дані будуть заповнюватися командою 

кластера на основі щомісячних звітів, тоді як розділ планів має бути оновлений відповідними 

партнерами кластера. 

Оновлений інструмент координації можна знайти за цим посиланням 

Учасникам було запропоновано обмінятися думками щодо шляхів вдосконалення механізму 

координації, щоб забезпечити найбільшу його ефективність для всіх зацікавлених сторін.  

3. Інше 
 

▪ Координація у 2019 році та засідання Кластера 
 
Згідно з рекомендацією Стратегічної консультативної групи Кластера, КК повідомила учасникам 
про план скорочення кількості регулярних зустрічей кластера до однієї зустрічі кожні два місяці у 
Києві та окремих зустрічей кожні два місяці у Краматорську та Сєвєродонецьку. 

 
▪ Робоча група з питань сільського господарства 

 
КК повідомила учасникам про відновлення засідань робочої групи (РГ) з питань сільського 
господарства. РГ очолить ФАО під егідою Кластера з продовольчої безпеки та забезпечення 
засобів до існування . РГ буде збиратися щомісяця, проте це підлягає подальшому обговоренню 
учасниками. 
 

▪ Робоча група з питань забезпечення засобів до існування 
 
КК повідомила учасникам про відновлення засідань робочої групи з питань забезпечення засобів 
до існування. РГ очолить МОМ під егідою Кластера з продовольчої безпеки та забезпечення 
засобів до існування. Координатора РГ має бути призначено. 

 
▪ Контактні особи кластера на місцях 

 
КК повідомила учасникам про нових контактних осіб кластера - People in Need в підконтрольних 
уряду України частинах північної Донецької області та в непідконтрольних уряду України частинах 
Луганської області, Карітас Маріуполь в підконтрольних уряду України частинах південної 
Донецькій області та NRC в підконтрольних уряду України частинах Луганської області. CC коротко 
пояснила роль контактних осіб у разі надзвичайної ситуації та нагадала про нещодавно оновлену 
Інструкцію щодо координації у випадку раптової ескалації потреб, яку було опубліковано на веб-
сторінці Кластера, та яка є доступною за цим посиланням англійською, українською та російською 
мовами. 
 
КК також проінформувала учасників про відсутність контактних осіб кластера в 

непідконтрольних уряду України частинах Донецькій області та привітала надання будь-яких 

пропозицій щодо можливих кандидатів. 

▪ Підготовленість кластера до надзвичайних подій та наявні фонди і ресурси 
 

КК повідомила учасникам про нещодавно опубліковані результати оцінки готовності партнерів 
Кластера до надзвичайних ситуацій та наявних фондів для такого реагування. Результати оцінки 
можна знайти за цим посиланням англійською, українською та російською мовами, документ 
буде регулярно оновлюватися 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfPolKvFhDaqC7ROPWNnD1uH4hxiP9hRi83wTn1y980/edit#gid=1795010646
https://fscluster.org/ukraine/document/guidance-note-coordination-case-sudden-1
https://fscluster.org/ukraine/document/summary-note-capacity-scale-case-sudden
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▪ Огляд гуманітарних потреб та План гуманітарного реагування 
 

КК повідомила учасникам про запланований випуск ОГП та ПГР, які будуть представлені 

гуманітарній спільноті на офіційному заході, який відбудеться 31 січня в Києві. Команда Кластера 

поділиться документами, як тільки їх буде опубліковано в Інтернеті. 

▪ Платформа даних Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 
 

Роман Лунін повідомив учасникам про запуск платформи даних, що належить Міністерству з 

питань тимчасово окупованих територій, розробленої за підтримки Світового банку та УКГС. 

Платформа буде акумулювати дані як гуманітарних організацій, так і тих, що працюють у секторі 

розвитку, які будуть нанесені на карту та будуть доступні для громадськості. Механізм збору даних 

залишатиметься незмінним: кластери залишаться відповідальними за збір даних про у своїх 

відповідних секторах. Дані з територій, непідконтрольних уряду України, не будуть відображені в 

платформі. 

До виконання: 

➔ Кластер розповсюдить презентацію та усі посиланнями на зазначені інструкції Кластера 
➔ Кластер розповсюдить Огляд гуманітарних потреб та План гуманітарного реагування 
➔ Кластер оновить та розповсюдить шаблон для щомісячного збору даних 

 

Ім’я та прізвище Організація Посада 
Електронна адреса 

Олександра Малукало 

Кластер з продовольчої безпеки та 

забезпечення засобів до існування Координатор Кластера 

amalukalo@fscluster.org 

Роман Лунін 
Кластер з продовольчої безпеки та 

забезпечення засобів до існування 

Фахівець з питань 

забезпечення інформації 

info.ukraine@fscluster.org 

Катерина Возняк МКЧК 

Спеціаліст програми з 

економічної 

безпеки 

kavozniak@icrc.org 

Максим Максимов CKC Директор maksymovm@gmail.com 

Максим Осаволюк МОМ Спеціаліст проекту mosavoliuk@iom.int 

Ірина Степанова «Проліска» Координатор з адвокації irstep71@gmail.com 

Дмитро Зубков Карітас 
Спеціаліст з моніторингу та 

оцінки 

dmitriyzubkovwork@gmail.com 

Євген Чако Карітас Виконавчий директор evgenchako@gmail.com 

Антон Стукало Save the Children 

Координатор відділу по 

боротьбі з дитячою 

бідністю 

Anton.Stukalo@savethechildren.

org 

Dina Urazbaeva TGH Голова місії ukraine@trianglegh.org 

Jan Severa ACTED Програмний менеджер jan.severa@acted.org 

Олександр Шелуденков NRC Програмний координатор sheludenkov@nrc.no 

Денис Шамшин 

Департамент агропромислового 

комплексу та розвитку сільських 

територій Донецької 

облдержадміністрації 

Начальник відділу 

інноваційно-інвестиційної 

діяльності та розвитку 

сільських територій 

 

shamshindo@gmail.com 

Олександр Ворошков Stabilization Support Services 

Радник з питань ВПО, 

Донецька область 

voroshkov@radnyk.org 

Станіслав Черногор Фонд Розвитку Громади Голова правління 
st.i@i.ua 
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Mindaugas Danys Dorcas International Програмний менеджер 
m.danys@ukraine.dorcas.org 

 
 
 
 
Контакти Кластера з продовольчої безпеки та забезпечення засобів до існування: 
 
Олександра Малукало 
Координатор Кластера 
Food Security and Livelihood Cluster  
Київ, Україна 
Моб.: +38 095 765 89 17 
Електронна адреса: amalukalo@fscluster.org   

Роман Лунін 
Фахівець з питань забезпечення інформації 
Food Security and Livelihood Cluster  
Київ, Україна 
Моб: +380 50 509 73 43 
Електронна адреса: info.ukraine@fscluster.org
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