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Кластер з питань житла та непродовольчих товарів 
 
29 серпня 2016 року 
10:30–13:00 
Офіс УВКБ ООН (вул. Лаврська, 16) 
 

Порядок денний зустрічі 

 

1. Вступ, представлення учасників, 5 хв - Ігор 

2. Огляд рішень попередньої зустрічі, 5 хв – Ангеліна 

3. Інформація про те, Хто робить Що і Де, інформаційний бюлетень, 5 хв – 

Ангеліна 

4. Презентація Посібника з питань підготовки до зими, обговорення та 

питання – Ігор 

5. Інформація від регіонального Кластеру (координація в Донецьку та 

Луганську, огляд бази даних пошкодженого житла), 10 хв – Ігор 

6. Остання інформація від учасників зустрічі, 15 хв 

7. Інші питання, 5 хв 
 

ПЛАН ДІЙ 
 

ЗАХОДИ ДО ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ 

Оновити базу даних щодо центрів 

компактного проживання 

Координатор Кластеру  Буде визначено пізніше  

Оновити назви населених пунктів у 

зв’язку з їх перейменуванням у 5W 

Координатор Кластеру Наступна зустріч Кластеру 

Кластер з питань житла має внести 

зміни до Посібника з питань 

підготовки до зими  2016-2017 

відповідно до зауважень учасників 

зустрічі 

Координатор та 
команда Кластеру 

Виконано. Доступно за 
посиланням: 
https://www.sheltercluster.or
g/sites/default/files/docs/ukr
aine_shelter_nfi_cluster_wint
er_recommendations_2016-
2017_final.pdf 

Сприяти розробці брошур стосовно 

надання субсидій для їх подальшого 

відправлення до районів конфлікту 

Координатор 
Регіонального Кластеру 
та команда 

Жовтень, коли будуть відомі 
зміни у заканодавстві  

Кластер з питань житла має 

зв’язатися з Міністерством з питань 

ТОТ та ВПО для отримання доступу 

до інформації щодо змін у 

законодавстві стосовно надання 

субсидій 

Координатор Кластеру Якнайшвидше  

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
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Кластер з питань житла має 

відстежувати статус партнерства з 

Донецькою регіональною владою та 

провідною агенцією Кластера 

Координатор Кластеру  До наступної зустрічі  

Перевірити вартість ремонту кімнат, 

включаючи базове утеплення (дах, 

підлога та вікна) 

НРБ До наступної зустрічі  

Представити на розгляд Доповідь 
моніторингу за результатами 
надання допомоги для підготовки до 
зими  

НРБ Наступна зустріч Кластеру 

НРБ має поширити доповідь стосовно 
технічного опису палива, яка буде 
включена до Рекомендацій з 
підготовки до зими у якості Додатку 4 

НРБ Виконано та додано до 
Посібника з підготовки до 
зими у якості Додатку 4 

Кластер з питань житла має підвести 
підсумки обговорення випадків 
надзвичайних обставин  

Координатор Кластеру До наступної зустрічі  

 
Присутні: Норвезька рада у справах біженців (NRC), Кластер з питань житла, УВКБ ООН 
 
Пункт 1 Порядку денного. Вступ, представлення учасників 
 
Всі учасники коротко представилися, учасникам було запропоновано заповнити список 
присутніх (див. Додаток 1 до Протоколу зустрічі).  
 
Пункт 2 Порядку денного. Огляд рішень попередньої зустрічі 
 
Попередня зустріч відбулася 25 липня 2016 року, виконання пунктів порядку денного було 
відповідно обговорено. 
 

ЗАХОДИ ДО ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ 

Поставити питання щодо створення міжкластерного 
словника найчастіше вживаних термінів, з перекладом 
ключових слів на наступній ICG 

Координатор 
Кластеру 

ВИКОНАНО 

Надати оновлену інформацію щодо 5W або зробити 
запит на отримання форми 5W, якщо її не було 
розіслано 

Партнери 
Кластеру 

ВИКОНАНО 

Розіслати запрошення на другу зустріч ТРГ з 
профайлингу, разом з порядком денним та 
Протоколом першої зустрічі 

Координатор та 
команда 
Кластеру 

ВИКОНАНО 

Регіональний Кластер з питань забезпечення житлом 
має зв'язатися з партнерами (Адвентистське агентство 
допомоги та розвитку (ADRA), «Людина в біді» (PiN), 
ДРБ) з метою розподілу обов'язків у Донецькій області 
для проведення опитування у рамках профайлингу 

Координатор 
регіонального 
Кластеру 

У процесі 
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Регіональний кластер має продовжити оновлення бази 
даних щодо пошкодженого житла, включаючи також 
інформацію щодо освітніх та медичних закладів 

Координатор 
регіонального 
Кластеру 

У процесі 

Кластер з питань житла має відстежувати статус 
партнерства з Донецькою регіональною владою та 
провідною агенцією Кластера 

Координатор 
Кластеру 

У процесі 

ТРГ із підготовки до зими має продовжити роботу з 
розробки керівних принципів та узагальнення досвіду 
зими 2015/2016 

Координатор 
регіонального 
Кластеру 

ВИКОНАНО 

Кластер з питань житла має поширити необроблені 
дані оцінювання REACH та надати анкету опитування за 
запитом 

Команда 
Кластеру 

ВИКОНАНО 

Кластер з питань житла має зробити детальний аналіз 
даних REACH, аналіз підготовки до зими 

Команда 
Кластеру 

ВИКОНАНО 

 
Пункт 3 Порядку денного. Інформація про те, Хто робить Що і Де, інформаційний бюлетень  
 
Кластер з питань житла минулого місяця оновив інформацію про те, Хто робить Що і Де. 
Протягом наступного тижня партнери отримають нагадування про оновлення, що було 
зроблено у серпні. 
 
У вересні Кластер оновить назви населених пунктів у зв’язку з новими змінами у законодавстві 
стосовно перейменування населених пунктів.  
 

Що Статус Подальші кроки 

Оновити назви населених пунктів у 
5W у зв’язку зі змінами у 
законодавстві щодо їх 
перейменування  

У процесі Кластер з питань житла має поширити 
цю інформацію наприкінці вересня та 
додати її до 5W у жовтні 

 
Пункт 4 Порядку денного. Презентація Посібника з питань підготовки до зими, обговорення 
та питання 
 
Під час зустрічі для заключного обговорення був представлений проект Посібника з питань 
підготовки до зими. Він складається з основної частини та 3 додатків: 
 

 Додаток І «Досвід 2015-2016» містить огляд консультацій з партнерами Кластера з 
питань житла та непродовольчих товарів та з урядовими зацікавленими особами; 

 У Додатку ІІ «Досвід 2015-2016» аналізується досвід минулого року та містяться 
рекомендації та перелік вжитих заході стосовно довгострокового планування, запасів на 
складах на випадок надзвичайної ситуації, непродовольчих товарів, палива та грошової 
допомоги; 

 Додаток ІІІ «Ціни на електроенергію і розрахунки» надає інформацію про ціни на 
електроенергію в залежності від категорії постраждалого населення та від кількості 
потраченої електроенергії. 
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Він містить перелік категорій постраждалого населення та їх потреби та розділений на 3 
підтеми, які склали основу Рекомендацій Регіонального Кластеру на території Північного 
Донбасу 2015-2016, а саме:  
1) особисті речі  
2) паливо та опалення  
3) утеплення житла.  
 
Після детального обговорення, було вирішено додати до Рекомендацій 4 підтему, що 
стосується інфраструктури та проживання людей у соціальних установах.  
 
Також було відзначено, що відповідно до Плану гуманітарного реагування 2016 року заходи з 
надання допомоги для утеплення житла та для його ремонту проводилися окремо. До 2017 
року необхідно оновити ціни на здійснення утеплення та ремонту, а надання допомоги для 
здійснення цих заходів об’єднати. 
 
Координатор Кластеру зазначив, що Кластер з питань житла та партнери повинні співпрацювати 
також з донорами та організаціями, що займаються питаннями розвитку. Це буде сприяти 
наданню додаткової допомоги та проведенню заходів з відновлення, в результаті чого 
підготовка до зими в ТКУУ Північного Донбасу на вищому рівні, ніж в минулому році, а вздовж 
лінії розмежування та на ТНКУУ рівень гуманітарних потреб надзвичайно високий.  Необхідно 
виділити широку категорію, узагальнити постраждале населення. У свою чергу організації, 
відповідно до їх повноважень, вирішуватимуть яка з категорій є більш уразливою. Більше того, 
у світлі зменшення джерел капіталу, донори можливо виявлять бажання знати, куди саме 
надходять їхні кошти, спрямовані на підготовку до зими, так само як і перелік основних 
особистих речей відповідно до основних потреб. Це ускладнює надання допомоги центрам 
компактного проживання в ТКУУ Донецької області. Під час зустрічі також було зазначено, що 
надання грошової допомоги , на території, що контролюється Урядом України (надалі – ТКУУ), 
залишається найкращим варіантом, де це можливо. 
 
Потреби постраждалого населення різняться в залежності від постраждалих від конфлікту 
територій. Наприклад, на територію Луганської області, що непідконтрольна Уряду України 
(надалі – ТНКУУ), немає потреби ввозити вугілля, так як вона багата на запаси вугілля і, 
фактично, місцева влада може надавати його в залежності від групи постраждалого населення. 
Таким чином, рекомендації розділені на 4 райони: ТКУУ Північного Донбасу, ТКУУ Південного 
Донбасу, Луганська ТНКУУ та Донецька ТНКУУ. 
 
У якості зв'язуючої ланки між іншими основними кластерами, Кластер з питань продовольчої 
безпеки та Кластер з питань захисту стануть учасниками особливої взаємодії за допомогою 
системи перерозподілу допомоги. 
 
Також важливо знати розмір одягу та взуття, що надається постраждалому населенню, оскільки 
траплялися випадки, коли люди повертали зимові куртки, тому що вони були не їх розміру. 
Задля цього можна, наприклад, залучати директорів шкіл. На ТКУУ партнери запровадили 
ваучерні програми та програми надання грошової допомоги для того. Щоб надати 
постраждалому населенню можливість вибирати одяг за власними вподобаннями. 
 
Представник НРБ повідомив, що на ТКУУ проводиться тестовий режим виробництва 
пресованого вугілля з вірогідністю застосування цих комплексним міжсекторних та необхідних 
для отримання засобів до існування заходів на ТНКУУ в наступному році. НРБ представила на 
розгляд учасникам результати їхньої пілотної програми під час прешої зустрічі з приводу 
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підготовки до зими, що мала місце 23 червня 2016 року (ознайомитися з протоколом зустрічі 
англійською і російською мовами можна за посиланнями: 
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/minutes_winterisation_meeting_northern_donbas
_2016-23-06v2.pdf та 
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/minutes_winterisation_meeting_northern_donbas
_2016-23-06_rus.pdf). Таким же чином можна поєднати надання допомоги з отриманням 
засобів до існування. Також було відзначено, що партнери можуть організувати маленькі 
виробництва з виготовлення вікон. Оплата за працю може частково здійснюватися 
матеріалами.  
 
Далі представник НРБ виявив бажання поширити доповідь стосовно технічного опису палива, 
зокрема стосовно постачання вугілля. 
 
 Учасники повідомили, що кількість обстрілів зростає уздовж лінії розмежування. Було 
вирішено зосередити увагу на запасах на складах на випадок надзвичайної ситуації впродовж 
зими. Координатор Кластеру зазначив про співіснування подвійного підходу: a) план на 
випадок надзвичайної ситуації, який регулюється кластерами і втілюється в життя відповідно до 
встановленого алгоритму та b) наявність на складах постійних запасів, що необхідні для 
підготовки до зими.  
 

Що Статус Подальші кроки 

Внести зміни до Посібника з 

питань підготовки до зими  2016-

2017 відповідно до зауважень 

учасників зустрічі  

Виконано Доступно за посиланням: 

https://www.sheltercluster.org/sites/defau

lt/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_w

inter_recommendations_2016-

2017_final.pdf 

Зв’язатися з Міністерством з 

питань ТОТ та ВПО для 

отримання доступу до інформації 

щодо змін у законодавстві 

стосовно надання субсидій 

У процесі Кластер з питань житла має 

якнайшвидше поширити інформацію 

щодо змін у законодавстві стосовно 

надання субсидій 

НРБ має переглянути вартість 
ремонту кімнат, включаючи 
базове утеплення (дах, підлога та 
вікна) 
 

У процесі НРБ має поширити інформацію стосовно 
переглянутої вартості ремонту кімнат, 
включаючи базове утеплення (дах, 
підлога та вікна) до наступної зустрічі 
 

НРБ має поширити доповідь 

стосовно технічного опису 

палива, яка буде включена до 

рекомендацій з підготовки до 

зими у якості Додатку 4 

Виконано Додано до Рекомендацій з підготовки до 

зими у якості Додатку 4 

Підвести підсумки обговорення 
випадків надзвичайних обставин  

У процесі Координатор Кластеру має підвести 
підсумки обговорення випадків 
надзвичайних обставин до наступної 
зустрічі 

 

http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/minutes_winterisation_meeting_northern_donbas_2016-23-06v2.pdf
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/minutes_winterisation_meeting_northern_donbas_2016-23-06v2.pdf
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/minutes_winterisation_meeting_northern_donbas_2016-23-06_rus.pdf
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/minutes_winterisation_meeting_northern_donbas_2016-23-06_rus.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
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Пункт 5 Порядку денного. Інформація від регіонального Кластеру (координація в Донецьку та 
Луганську, огляд бази даних пошкодженого житла) 
 
У світлі можливості запровадження урядом України субсидій на енергію для найбільш 
вразливих верств населення, адміністрація Донецької області, ТКУУ, попросила Кластер з 
питань житла допомогти у розробці до 30 000 брошур аби підвищити обізнаність 
постраждалого населення про доступ до надання субсидій.  
 
Брошури будуть готови до випуску у Жовтні, оскільки органи влади Донецької області 
повідомили про зміни у законодавстві стосовно підтримки надання такої допомоги. Органи 
влади Донецької області повинні будуть надати інформацію щодо сфери дії та розміру субсидій 
з метою відображення цієї інформації на Матриці діяльності з підготовки до зими та інформації 
інших партнерів у гуманітарній сфері аби виокремити їх спільній підхід при задоволенні 
гуманітарних потреб. 
 
База даних пошкодженого житла містить приблизно 20 000 адрес, близько 11 000 з яких були 
надані переважно луганськими та донецькими органами влади, інші були отримані від 
партнерів. У вересні Кластер з питань житла планує  відсортувати інформацію з бази даних 
пошкодженого житла окремо для кожного району для заключної перевірки, передбаченої 
процесом оцінювання. 
 
Пункт 6 Порядку денного. Остання інформація від учасників зустрічі 
 
Під час зустрічі учасниками була наведена наступна остання інформація: 
 

УВКБ УВКБ працює над впровадженням в життя своєї програми. Через затримки 
постачальників завершення програми може затягнутися; 

 
Разом з Місією з питань людей з інвалідністю на території Київської області 
було розроблено програму «Покращення доступу до оздоровчих заходів для 
дітей-інвалідів». Вона передбачає створення ліфту та бібліотеки для дітей-
інвалідів, а також створення центру з підготовки вчителів, які будуть навчати 
дітей-інвалідів; 

 
Програма, схвалена Місією з питань людей з інвалідністю, передбачає 
створення в Одесі громадського центру для людей з інвалідністю, ВПО та 
біженців. 

 
Відповідно до програми «Покращення матеріально-технічної бази», на 
території Одеської області планується створення літнього табору для 
етнічних меншин; 
 
 

НРБ НРБ зробила капітальний ремонт 10 домів. Вона переходить до надання 
грошової допомоги, коли це можливо. НРБ допомогла 14 родинам шляхом 
надання утеплення та палива. Усі з цих родин проживають в селах вздовж 
лінії розмежування. 
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Наступна зустріч відбудеться року  у тому самому місці. 
 
КІНЕЦЬ 
 
Підготувала Ганна Їжак  
Київ, 9 вересня 2016 року 
 
 


