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Кластер продовольчої безпеки та забезпечення засобів до існування  

Дата  12 березня, 2019 

Час  14:30 

Місце Київ, Еспланадна 20 

 

Порядок денний  

1. Звіт ВПП з моніторингу соціально-економічного ситуації в Україні за 2018 рік  
- Запитання і відповіді 

2. Інше 
- Технічні робочі групи Кластера 

Протокол зустрічі 

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

1. Звіт ВПП з моніторингу соціально-економічної ситуації в Україні за 2018 рік  

 
Експерт Всесвітньої Продовольчої Програми (ВПП) з аналізу рівня вразливості та картографування 

Любомир Коковський (запрошений FSLC з регіонального бюро ВПП у Каїрі) провів презентацію 

Звіту з соціально-економічного моніторингу ВПП по Україні за 2018 рік і висвітлив учасникам 

основні висновки: 

- Українська економіка продовжує поступово зростати вже третій рік поспіль із зростанням ВВП 

на 3,2%. Сільське господарство продемонструвало особливо значне зростання. 

- Грошові перекази із-за кордону (на рівні домогосподарств) відіграють важливу роль в 

економіці України і оцінюються в 9% ВВП 

- Економіка деяких областей відновилась після кризи вже у 2017 році, тоді як українська 

економіка загалом в середньому на 12% нижче докризового рівня. ВВП Луганської та 

Донецької областей демонструє найгірші показники порівняно з іншими регіонами України (у 

порівнянні з докризовим рівнем) 

- Мінімальна заробітна плата в 2017 році подвоїлася і ще більше зросла у 2018 році 

- Мінімальна допомога по безробіттю покриває лише 41% потреб 

- Мінімальна пенсія покриває лише 52% потреб 

- Середня пенсія покриває 93% потреб 

- Мінімальна зарплата покриває 86% потреб 

- Середня заробітна плата покриває потреби  2,4 членів домогосподарства 

- 0,7% пенсіонерів отримують менше 1,400 грн на місяць 

- Приблизно 75% пенсіонерів в Україні можуть отримувати пенсію меншу за фактичний 

прожитковий мінімум 

- Рівень безробіття почав дещо зменшуватися лише в 2018 році 

- В Донецькій та Луганській областях більше живуть поодинці або в парі в порівнянні з 

Україною в цілому 

- Кількість родин, що мають дітей є меншою в Донецькій та Луганській областях в порівнянні з 

Україною в цілому 

- Майже 99% домогосподарств з дітьми в Донецькій області мають лише 1 дитину (90,4% у 

Луганській) 
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- Набагато більше дітей у Донецькій та Луганській областях живуть лише з одним із батьків в 

порівнянні з Україною в цілому 

- Більше домогосподарств у Донецькій та Луганській областях не мають годувальника 

(жодного працюючого члена родини) в порівнянні з Україною в цілому 

- У 2018 році менше людей перебувають за межею прожиткового мінімуму в порівнянні з 2016 

роком 

- Рівень споживання їжі значно гірше в Луганській області порівняно з Донецькою та Україною 

- Споживча та продовольча інфляція продовжують знижуватися (за рахунок збільшення 

імпорту / суворого монетарного регулювання) 

- Продовольча інфляція є стабільною, жодних прогнозів щодо раптового погіршення наразі 

немає 

- Враховуючи зазначене вище, не рекомендуються змінювати розмір продовольчої допомоги 

частіше, ніж один раз на рік (наприклад, розмір продовольчої грошової допомоги). 

- Купівельна спроможність пенсіонерів з мінімальною та середньою пенсією істотно знизилася 

у порівнянні з 2014 роком 

- Хоча економіка загалом зростає, вразливі верстви населення продовжують стикатися з 

серйозними труднощами (19% пенсіонерів отримують мінімальну пенсію або менше) 

Більш детальна інформація наведена в презентації звіту за цим посиланням. Повна версія звіту 

буде поширена Кластером FSL протягом декількох тижнів. 

2. Інше 

▪ Технічні робочі групи Кластера 

КК проінформувала учасників про плани Кластера щодо відновлення засідань технічних груп з 

питань сільського господарства та забезпечення засобів до існування, що будуть проходити на 

сході країни під егідою Кластера. Перше засідання Робочої групи з питань сільського господарства 

вже відбулося в кінці січня (Протокол засідання), а перше засідання Робочої групи з питань 

забезпечення засобів до існування попередньо заплановано на кінець квітня. Робочу групу з 

питань сільського господарства тепер очолює координатор польового офісу ФАО Олена Кущ, тоді 

як Робочу групу з питань забезпечення засобів до існування очолюватиме Максим Осаволюк, 

спеціаліст з питань засобів до існування МОМ. КК закликала учасників надавати ідеї щодо 

можливих пунктів порядку денного для майбутнього засідання Робочої групи. КК також 

підкреслила, що обидві групи можуть також потенційно служити платформою для кооперації 

організацій, що працюють в гуманітарній сфері та в сфері розвитку, де різні зацікавлені сторони 

зможуть опрацьовувати практичні і технічні питання. 

КК також нагадала учасникам про оновлений інструмент координації, де фактичні плани партнерів 

Кластера постійно оновлюються з метою координації. КК нагадала партнерам, що вони мають 

самостійно перевіряти та оновлювати розділ з планами своїх організацій. 

Оновлений інструмент координації можна знайти за цим посиланням 

До виконання: 

➔ Кластер поширить звіт ВПП про соціально-економічний моніторинг, коли він буде доступний. 
 
 
 

https://fscluster.org/ukraine/document/presentation-wfp-socio-economic
https://fscluster.org/ukraine/document/agriculture-working-group-meeting
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfPolKvFhDaqC7ROPWNnD1uH4hxiP9hRi83wTn1y980/edit#gid=2008949155
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# Ім’я Організація Посада 

1.  
Олександра Малукало 

Кластер з продовольчої безпеки та 

забезпечення засобів до існування Координатор Кластера 

2.  Роман Лунін 
Кластер з продовольчої безпеки та 

забезпечення засобів до існування 

Фахівець з питань забезпечення 

інформації 

3.  Любомир Коковський WFP WFP VAM Спеціаліст 

4.  Катерина Будзь ASB Проектний менеджер 

5.  Thomas Hill NRC Голова програм  

6.  Nicholas Archdeacon REACH Головний спеціаліст з оцінок 

7.  Ганна Калита ADRA Операційний менеджер 

8.  Софія Заремба URCS Програмний спеціаліст 

9.  Іван Коштура URCS Програмний координатор 

10.  Ольга Люта IOM Спеціаліст з розбудови потенціалу 

11.  Олексій Ковальчук UOC Проектний координатор 

12.  Hushnid Sattarov FAO Координатор програм 

13.  
Ілля Клецьковський IFRC 

Спеціаліст з планування, моніторингу, 

оцінки та звітування 

14.  
Генадій Якубов Caritas Ukraine 

Експерт з питань забезбечення засобів 

до існування 

15.  Yuka Heya UNDP Програмний аналітик 

16.  Ірина Коваль OCHA Спеціаліст з гуманітарних питань 

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

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