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ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ 

Дата  22 Квітня 2019 

Час  11:30 

Місце Краматорськ, Аероклубна 1, ООН 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

• Огляд програм з забезпечення засобів до існування за 2017-2019 роки 

• Технічні завдання Робочої Групи 
- Обсяг роботи та подальший потенціал 
- Оновлення списку учасників  
- Технічні аспекти програм по забезпеченню засобів до існування 

• Інформація від партнерів 

• Інші питання 
 

ПРОТОКОЛ 

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

КК проінформувала учасників, що після того, як ПРООН деактивувала Кластер Раннього Відновлення 
в Україні, було створено неформальну робочу групу для учасників діяльності на місцях для 
обговорення питань, пов'язаних як з раннім відновленням (охоплено системою гуманітарних 
кластерів) але також із заходами з відновлення та розвитку (поза фокусом кластерів). З ПРООН було 
досягнуто домовленості про те, що Кластер з питань продовольчої безпеки також візьме на себе 
координацію діяльності, яка спрямована на отримання доходу. Третій напрямок був доданий до 
перших двох кластерних цілей («доступ до продовольства» та «сільське господарство») - «засоби 
до існування та допомога для отримання доходу». 

КК спільно з Максимом Осаволюком, Спеціалістом з питань життєдіяльності Міжнародної 
організації з міграції (МОМ), підкреслили, що ця відновлена група має на меті служити платформою 
для технічних дискусій між зацікавленими організаціями і тепер більш формалізована під егідою 
Кластера Продовольчої безпеки та засобів до існування (далі Кластер) і буде проводитись спільно з 
МОМ. У той же час група також може служити «мостом» до організацій що працюють у сфері 
відновлення та розвитку. 

Учасникам було роздано стислий огляд діяльності у розрізі засобів до існуання за період 2017–2019 
рр. (Додаток 1) і коротко пояснено, що саме координувалося і моніторилося Кластером, а також 
обговорено потенціал додавання нових показників у майбутньому, в залежності від потреб та 
узгодження між партнерами Кластера - наразі Кластер здійснює моніторинг лише кількості осіб та 
домогосподарств, які отримують допомогу. 

Учасники висловили необхідність мати єдину загальну базу даних, яка могла б надавати огляд 
поточних та / або запланованих заходів у сфері забезпечення засобів до існування. КК 
проінформувала та нагадала про існуючий інструмент координації Кластеру (англійською мовою та 
має окремі вкладки з відповідними контактними даними), проте всі учасники погодилися, що 
необхідно розробити/вдосконалити та конкретизувати саме розділ про засоби до існування. Також 
було погоджено, що на цьому етапі у кординаційному інструменті буде додано дві додаткові 
вкладки: для робочої групи з питань забезпечення засобів до існування і для робочої групи з питань 
по сільському господарству (яка нещодавно оновила свою роботу під егідою Кластера та очолює її 
Олена Кущ, Координатор ФАО на місцях). КК також нагадала партнерам про доступну платформу 
даних MTOT: портал даних є веб-сайтом, який допомагає відобразити національні та міжнародні 
програми. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfPolKvFhDaqC7ROPWNnD1uH4hxiP9hRi83wTn1y980/edit#gid=807081308
http://portal.mtot.gov.ua/
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Членам групи було запропоновано коротко представити плани своїх організацій щодо проектів у 
сфері зебезпечення засобів до існування та / або повідомити про будь-які пов'язані з цим проблеми: 

NRC 

Планується проведення тренінгів для сільських кооперативів з подальшою роздачею грантів у 

розмірі 5 500 доларів США, а також тренінги з підтримки бізнесу, після чого буде надано грант у 

розмірі 2,000 -3,000 доларів у Донецькій та Луганській областях. Також потенційно може бути 

розглянута сільськогосподарська складова. 

ФАО 

Діяльність буде зосереджена на оцінці пріоритетних ланцюгів доданої вартості, оцінці та 

підтримці розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, підтримці кооперативів та розбудові 

спроможностей для вирішення проблемних ланцюгів доданої вартості у рамках кількох 

підпроектів, підтримка місцевих постачальників лабораторних послуг, сприяння обміну досвідом 

між фермерами шляхом участі у сільськогосподарських ярмарках та інших заходах, покращення 

доступу мікро-, малих та середніх підприємців до фінансування (гранти, кредити), а також 

підтримка спеціалізованих навчальних закладів (“Школа фермерів”).  ФАО оголосила, що вже 

отримала підтвердження про виділення додаткових коштів для реалізації гуманітарного проекту з 

роздачі сільськогосподарських ресурсів вздовж «контактній лінії» і незабаром буде шукати 

партнера-виконавця. 

Save The Children 

Планує розповсюдження багатоцільових грошових коштів на NGCA починаючи з листопада, щодо 

проектів із забезпечення засобів до існування можливо буде відомо пізніше. 

ACTED 

Щодо проектів із забезпечення засобів до існування можливо буде відомо пізніше..  

НПО “Проліска” 

Наразі є партнерами УВКБ ООН і підкреслили, що мають доступ до найбільш важкодоступних 

районів, працюють з місцевими громадами, а також можуть надати інформацію про потреби та 

прогалини, якщо потрібно. Можливе майбутнє проведення тренінгів. 

МОМ 

Проводять різні типи тренінгів (наприклад, легкі тренінги з розвитку бізнесу, професійні тренінги) 

та роздають бізнес гранти до 5 000 євро (включаючи для сільського господарства) - на сході 

країни, а також по всій Україні. 

Радник з питань ВПО в Донецькій області 

Висловлює загальну стурбованість щодо засобів інформування постраждалого населення та 

обміну інформацією щодо гуманітарної допомоги, а також щодо браку загальної централізованої 

гарячої лінії або колл центру. 

Triangle 

Провели внутрішню оцінку потреб сільського господарства, засобів життєдіяльності, сектору 

економічного розвитку з метою формування стратегії та пріоритетів TGH (0-20 км від «контактної 

лінії» і далі). У пріоритеті саме будуть фермери, агропідприємства та дрібні фермери, і між ними 

буде створено ринкові зв'язки. Гранти на аграрний бізнес становитимуть від декількох сотень до 5 
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000 -7 000 євро в залежності від потреб. Також передбачається встановити діалог між різними 

зацікавленими сторонами щодо відповідних питань, таких як сертифікація тощо. 

DRC 

Наразі мають три програми: 

1. Програма допомоги у сфері засобів для існування  на сході України, що включає гранти для 

мікропідприємств (до 1 000 доларів США), гранти на технічну та професійну освіту (до 200 

доларів США) для ВПО та людей, що постраждали внаслідок конфлікту, та гранти для МСП 

на створення нових робочих місць для ВПО та людей, які постраждали внаслідок конфлікту 

(до 2 000 доларів США за кожне створене робоче місце). Програми впроваджуються у 

Донецькій та Луганській областях, на терріторіях що контролюються урядом (для ВПО та 

постраждалих від конфлікту), а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях (лише 

для ВПО). DRC також надає підтримку центрам зайнятості: допомога в залежності від 

потреб (матеріальна / технічна / навчання / тощо) для регіональних, місцевих центрів 

зайнятості та центрів професійної та технічної освіти в Донецькій та Луганській областях, а 

також здійснення правозахисної діяльності стосовно проблем малого та середнього 

бізнесу в Україні. Докладніше на http://lap.drc.ngo/ . 

2. Надають гранти для мікропідприємств (до 1 000 євро) та гранти на технічну та професійну 

освіту (до 500 євро) для молодих ВПО та молоді, яка постраждала внаслідок конфлікту (18-

35 років) у Донецькій області. Підтримує центри зайнятості (матеріальне / технічне / 

навчання / розробка нових навчальних програм / і т.д.) регіональним, місцевим центрам 

зайнятості та центру професійної та технічної освіти. Проводить навчальні поїздки, обмінні 

візити, молодіжні форуми та здійсненює правозахисну діяльності проблемних 

законодавчих питань для молодіжного підприємництва та зайнятості в Україні. 

3. Economic Resilience Activity (ERA), як партнер DAI (докладніше за цим посиланням) 

надає гранти МСП та НПО, які здійснюють допомогу вразливим верствам населення у 

Донецькій, Луганській областях та Бердянську (Запорізька область).  

Будь ласка, ознайомтесь з онлайн платформою для подачі заявок за програмою USAID 

"Economic Resilience Activity " за цим посиланням). 

Участь у допоміжних схемах для установ ТПО в Донецькій та Луганській областях. 

Участь у заходах по зміцненню локальних ланцюгів доданої вартості - ІТ, інноваційне 

підприємництво, овочівництво, виробництво меду. 

Caritas Mariupol 

Продовжують дистрибуцию грошових грантів для покриття нагальних потреб населення буферної 

зони. Продовжується в випадках екстреної допомоги роздача харчових наборів. Виконуються 

заходи по бізнес навчанню населення в цілях покращення їх здатності до ведення власного 

бізнесу. Проводиться робота по допомозі в працевлаштуванні та профнавчанні. 

Dorcas 

Поінформовано, що внаслідок поступового припинення діяльності НПО готова поділитися базою 

даних бенефіціарів Мар’янки. 

ПРООН 

Гранти на розвиток бізнесу, спрямовані на створення нових робочих місць, а також на підтримку 

самозайнятості, будуть розподілені по всіх Донецькій та Луганській областях, у тому числі в районі 

http://lap.drc.ngo/
https://www.dai.com/our-work/projects/ukraine-economic-resilience-activity
https://www.dai-global-grants.com/UkraineERA
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0-5. Очікується, що буде підтримано близько 135 підприємств, з грантами до 8 000 євро та 10 000 

доларів США. Очікується, що понад 750 осіб, які постраждали від конфлікту, розвиватимуть 

навички ведення бізнесу та тренінгів у всіх Донецькій та Луганській областях, включаючи зону 0-5. 

________________________________________________________________________________ 

Учасники погодилися, що існує велика потреба в координації та обміну інформацією, а також у 

подальшій гармонізації технічних підходів між організаціями, щоб не дублювати зусилля та 

уникати можливих прогалин. 

Наступна зустріч орієнтовно відбудеться у травні-червні 2019 року. Дата і час будуть 

підтверджені електронною поштою. 

# Ім’я та прізвище Організація Посада 

1.  Alexandra Malukalo FSLC FSL Cluster Coordinator 

2.  Maksym Osavoliuk IOM Livelihoods Project Specialist 

3.  Sheludenkov Alexander NRC LFS Project Coordinator 

4.  Yevgen Chako Caritas Mariupol Executive Manager 

5.  Dmitriy Zubkov Caritas Mariupol M&E Officer 

6.  Mindaugas Danys Dorcas FSL Manager 

7.  Aleksey Makhnyboroda UNDP Local Coordinator 

8.  Vitaliy Vysochin DRC Team Leader Livelihoods 

9.  Dina Urazbaeva TGH Head of Mission 

10.  Olivia Speed TGH Project Manager 

11.  Iryna Sviatukha IOM Project Asistant 

12.  Roman Makeenko ADRA M&E Officer 

13.  
Oleksandr Voroshkov Stabilization Support Services 

Liaison Officer on IDP issues, 

Donetsk Oblast 

14.  Iryna Stepanova NGO Proliska Advocacy Coordinator 

15.  Iryna Petlina ACTED Project Officer 

16.  Sergey Marchenko  Save The Children Child Poverty Officer 

17.  Anton Stukalo Save The Children Child Poverty Coordinator 

18.  Olena Kushch FAO Field Office Coordinator 

19.  Anna Radchenko DRC Team Leader Livelihoods 

20.  Igor Gryshko OCHA Field Coordination Officer 

 
КОНТАКТИ: 
 
Олександра Малукало 
Координатор Кластера 
Food Security and Livelihood Cluster  
Київ, Україна 
Моб.: +38 095 765 89 17 
Електронна адреса: amalukalo@fscluster.org   
info.ukraine@fscluster.org 

Максим Осаволюк 
Спеціаліст з питань засобів до існування 
Міжнародна Організація з Міграції 
Краматорськ, Україна 
Моб: +380 66 610 34 59 
Електронна адреса: MOSAVOLIUK@iom.int  
 

Website: http://fscluster.org/ukraine  

 

 

 

mailto:amalukalo@fscluster.org
mailto:info.ukraine@fscluster.org
mailto:MOSAVOLIUK@iom.int
http://fscluster.org/ukraine
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Number of HHs reached with Livelihood activities throughout 2017-2019 (first quarter of 2019) 

 

 

OVERVIEW OF LIVELIHOOD ASSISTANCE PROVIDED BETWEEN 2017 

AND END OF FIRST QUARTER OF 2019 
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