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Війна в Україні, що розпочалася 24 лютого 2022 року, призвела до масштабних 
людських страждань у всіх регіонах країни. Оскільки динаміка війни продовжує 
розвиватися, значна частина населення страждає від наслідків пошкоджень 
критичної інфраструктури, відсутності базових послуг та перебоїв у ланцюжках 
постачання, що вимагає багатосекторної гуманітарної допомоги. З метою 
розв’язання проблеми становища щодо продовольчої безпеки, що стрімко 
погіршується, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) 
розробила План швидкого реагування (ПШР) для проведення заходів зі збереження 
життя та засобів до існування, щоб підтримати найбільш вразливі дрібні та середні 
фермерські господарства впродовж 2022 року.

Уряд України звернувся до ФАО з проханням підтримати вразливих виробників через 
надання грошової допомоги та сільськогосподарських ресурсів, а також підтримати 
збереження спільного доступу до найважливіших ринків. ФАО продовжить вести 
тісну міжвідомчу координацію, співпрацюючи з урядом і партнерами Кластеру 
з продовольчої безпеки та засобів до існування, щоб гарантувати, що заходи 
реагування доповнюють діяльність, що здійснюється іншими учасниками.

Технічний потенціал ФАО у галузі тваринництва та рослинництва, а також провідна 
роль у сільському господарстві, трансформації продовольчих систем та наданні 
підтримки щодо забезпечення засобів до існування, дозволили організації 
ідентифікувати ресурси, які можуть підвищити виробництво цільових виробників і, 
таким чином, забезпечити продовольчу безпеку по всій країні у 2022 та 2023 роках. 
Оскільки весняна посівна кампанія триває, а збір урожаю озимої пшениці, ймовірно, 
буде зірваний, фермерам потрібна термінова підтримка для дотримання термінів 
проведення сільськогосподарської діяльності та виробництва. Крім того, промислові 
виробники продукції тваринництва мають обмежений доступ, як фізичний, так і 
економічний, до кормів для тварин і ветеринарних ліків, що мають вирішальне 
значення для виживання худоби та виробництва. Це дозволить виробникам 
забезпечити ланцюжки постачання і ринки на поточному рівні. Нестача палива та 
низька ліквідність є істотними перешкодами для виробництва. 

Цей План швидкого реагування є оновленим варіантом початкового Плану, 
опублікованого ФАО у березні. Він реагує на погіршення ситуації з продовольчою 
безпекою та обмеженість доступності важливих ресурсів сільського господарства, 
включаючи насіння, добрива, пестициди, обладнання, паливо та забезпечення 
худобою, що виникає внаслідок поєднання матеріально-технічних та фінансових 
факторів. План розроблено як доповнення до реагування Уряду України, що буде 
впроваджуватися у координації з органами влади. 

ФАО потребує 115.4 мільйона доларів США, що є на 50 мільйонів доларів США більше 
за початковий запит, що є необхідними для підтримки 376 660 домогосподарств 
(979 320 осiб) до грудня 2022 року. ФАО використовуватиме програмний підхід для 
впровадження Плану швидкого реагування, згідно з яким індивідуальні внески від 
партнерів будуть додаватись до загальних досягнень програми.
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Ситуація з продовольчою безпекою в Україні швидко погіршилася внаслідок 
війни. Війна вже завдала значних збитків та втрат в ключових населених пунктах, 
поширилася на сільські райони та спричинила масове переміщення населення. 
Населення в районах ведення бойових дій стикається з гострою нестачею 
продовольства, води та переривами у наданні житлово-комунальних послуг. Існує 
ймовірність того, що вразливі групи населення ще більше страждатимуть від голоду 
та недоїдання, оскільки відсутність безпеки продовжує впливати на місцеві та 
національні продовольчі системи. Ситуація викликає особливе занепокоєння щодо 
певних груп населення, включно з домогосподарствами, очолюваними жінками, які 
вже зараз значно гостріше відчули нестачу продовольства, ніж домогосподарства, 
очолювані чоловіками (23 відсотки у порівнянні з 13 відсотками домогосподарств, 
очолюваних чоловіками).1 

Сільське господарство займає центральне місце в економіці України, відіграючи 
ключову роль у захисті продовольчої безпеки та забезпеченні засобів до існування 
по всій країні. Це також є рушійною силою для працевлаштування та інклюзивного 
економічного зростання у сільській місцевості. Внесок сектору дрібних фермерських 
господарств складає 41 відсоток у валовому сільськогосподарському виробництві2 
та має вирішальне значення для місцевої зайнятості, забезпечення засобів до 
існування та продовольчої безпеки. Дрібні фермерські господарства також є 
ключовими постачальниками для коротких місцевих ланцюжків доданої вартості. 
Окрім вирощування приблизно однієї п’ятої зерна, що виробляється в країні, дрібні 
фермерські господарства домінують у підсекторах, необхідних для різноманітного 
та поживного харчування, включно з овочами (85 відсотків), фруктами та ягодами 
(83 відсотки), медом (99 відсотків), виробництвом молока (70 відсотків) та яєць 
(45 відсотків), а також відповідають за майже третину загального національного 
виробництва м’яса.3 

Зараз безпосереднє занепокоєння ФАО викликає поточна весняна посівна кампанія 
та зрив майбутнього збирання озимих культур, що зазвичай відбувається у 
червні-липні. Величезне знищення посівів та інфраструктури загрожує продовольчій 
безпеці в Україні у 2022 та 2023 роках. За підрахунками ФАО, у 2022 році третина 
врожаю та сільськогосподарських угідь не буде збиратися чи оброблятися. 
Примусове переміщення постраждалого від конфлікту населення та призов 
чоловіків до територіальної оборони призводять до нестачі робочої сили та 
збільшення навантаження на жінок. Ця ситуація погіршується через зменшення 
доступності та доступу до найважливіших сільськогосподарських ресурсів. ФАО 
і надалі підтримуватиме уряд для запобігання подальшому погіршенню роботи 
критичного важливого виробництва харчових продуктів на місцях у громадах, що 
належать до групи ризику, та забезпечення малих та середніх фермерів можливістю 
підготувати свою землю, дотримуватись строків посіву та підтримувати постачання 
сільськогосподарської продукції, овочів та продукції тваринництва на критично 
важливі ринки.

Жінки становлять 54 відсотки людей, які потребують допомоги в умовах кризи, 
що триває. Війна загострила наявну нерівність між жінками та чоловіками, і кожен 
з них відіграє різні ролі в контексті війни. Жінки несуть додатковий тягар війни й 
повинні бути представлені на всіх платформах прийняття рішень щодо деескалації, 
запобігання конфлікту, пом’якшення наслідків та інших процесів в інтересах миру 
та безпеки для народу України.4 Діяльність проєкту буде розроблена з урахуванням 
конкретних потреб жінок, визначених у гендерному аналізі.
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ФАО провела національну оцінку ключових зацікавлених сторін (органів місцевого 
самоврядування та сільськогосподарських виробників), де було виявлено, що 
існує обмежений доступ до найважливіших сільськогосподарських ресурсів, а 
саме до насіння, добрива, пестицидів, обладнання, палива та постачання худоби. 
Це пов’язано з поєднанням матеріально-технічних і фінансових факторів. Під 
час напівструктурованих інтерв’ю приблизно 30 відсотків фермерів повідомили, 
що стикаються з нефункціонуючими ланцюжками постачання (оптовий, 
дистриб’юторський та роздрібний) і мережами постачання сировини. Ціни на 
насіння, добриво та паливо зросли в середньому на 35–45 відсотків по країні, 
очікується подальше зростання. Обмежений доступ фермерів до ринків для 
продажу своїх запасів посилює їхній дефіцит коштів, що ще більше погіршується 
через зменшення ліквідності традиційних кредиторів. Дрібні комерційні виробники 
та фермери, які ведуть натуральне господарство, стикаються з більшістю 
вищезгаданих проблем з точки зору частоти та серйозності.

Оскільки доступ до продовольчих товарів, виробництва та загальна 
доступність продовольства погіршується, зусилля, спрямовані на розвиток 
сільськогосподарського виробництва та функціонування ланцюжків постачання 
продовольства, будуть мати вирішальне значення для запобігання продовольчої 
кризи у 2022 та 2023 роках. Інвестування у виробництво в регіонах, найменш 
постраждалих від конфлікту, найближчим часом сприятиме забезпеченню 
продовольчих потреб внутрішньо переміщеного населення на заході, чисельність 
якого збільшується, та розв’язанню проблем продовольчої безпеки в інших частинах 
країни. Ретельний моніторинг необхідний для визначення областей, які можуть стати 
доступними в міру розвитку ситуації для подальших інвестицій.
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Інвестиції в засоби до існування у сільському господарстві є ключовими для 
підтримки продовольчої безпеки вразливих верств населення. Доступність 
продовольства буде все більше обмежуватися через скорочення імпорту, а доступ 
до продовольчих товарів буде обмежений через підвищення цін, брак ресурсів і 
руйнування виробничих фондів та інфраструктури. Необхідна негайна підтримка, 
щоб допомогти фермерам здійснити посіви вчасно та надати допомогу тваринникам 
у підтримці здоров’я та продуктивності тварин. Крім того, на жінок, які тепер в 
основному відповідають за виробництво та збирання врожаю, було покладено 
додатковий тягар, що потребує надання термінової допомоги. 

Своєчасна доставка залишається надзвичайно важливою. Нинішній сезон посіву 
ярих овочевих культур на більшій частині території країни вже розпочався (терміни 
змінюються залежно від області, стану ґрунтів і погодних умов). Тому обсяги 
закупівлі насіння та супутніх матеріалів для вирощування овочів та інших культур 
необхідно збільшити, і розподіл серед фермерів необхідно здійснити негайно. 
ФАО прагне розширити свою діяльність, щоб задовольнити потреби громад в 
областях, які стали доступними, але все ще страждають через заблоковані ринки та 
нестачу ресурсів.

Урожай озимої пшениці, який був посіяний у жовтні 2021 року, стане критично 
важливим продуктом у країні й буде готовий до збору в червні/липні 2022 року. ФАО 
співпрацює з урядовими та приватними партнерами, щоб забезпечити фермерам 
необхідне обладнання та ресурси для збирання врожаю. У середньостроковій 
перспективі ФАО планує підтримати фермерів різними ресурсами та фінансуванням, 
щоб вони могли підготувати свою землю та посіяти озиму пшеницю у майбутньому 
осінньому посівному сезоні у вересні/жовтні 2022 року.

План швидкого реагування доповнює реагування Уряду України та безпосередньо 
відповідає на запит Уряду на підтримку. Як агенція, що співочолює Кластер з 
продовольчої безпеки на засобів до існування на національному рівні, ФАО має 
всестороннє розуміння про цей сектор та його учасників. ФАО поділиться зібраною 
інформацією з Урядом і партнерами Кластера, щоб вони були проінформовані 
та готові реагувати на потенційну нестачу продовольства, яка може погіршити 
продовольчу безпеку в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Основні 
продукти харчування, такі як м’ясо, яйця та молочні продукти, є життєво важливими 
джерелами білка, але мають обмежений термін зберігання; їх важко безпечно 
обробляти, транспортувати та зберігати. Необхідно проводити ретельний моніторинг 
цих ключових ланцюжків постачання і створення вартості, щоб забезпечити доступ 
уразливих верств населення до поживних і різноманітних дієт.

ФАО провела оперативну оцінку потреб5 сільськогосподарського сектора України 
(на обласному рівні по всій країні, а також у районах, де проживає значна кількість 
переміщеного населення) для визначення потреб з метою розробки своєчасного 
реагування. Результати були широко розповсюджені наприкінці березня через 
Інформаційну довідку щодо впливу війни на продовольчу безпеку.6 Основні результати 
показують, що головною потребою малих і середніх виробників є кошти для підтримки 
посівної кампанії, оскільки багато фермерів по всій країні стикаються з дедалі 
більшими труднощами в отриманні кредитів. Низька фінансова ліквідність принаймні 
частково пов’язана із серйозними збоями у функціонуванні ринків – фермери більше 
не можуть продавати свої запаси зернових та олійних культур, і, отже, їм не вистачає 
коштів, необхідних для підтримки діяльності в наступному сезоні.

Обґрунтування
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Надалі ФАО буде підтримувати збір та аналіз даних для моніторингу стану 
продовольчої безпеки, наслідків війни на сільське господарство та потреб у 
забезпеченні засобів до існування на рівні домогосподарств та регіонів. Особлива 
увага буде приділена моніторингу внутрішньо переміщеного населення та 
приймаючих громад. Крім того, ФАО буде проводити моніторинг людей на сході 
України, які вирішили не евакуюватися або не можуть евакуюватися, включно з 
людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями, які не можуть 
подбати про себе. Необхідно надати підтримку цим уразливим групам населення, 
чисельність яких може збільшитися з розвитком війни. Окрім того, ФАО буде 
постійно моніторити ситуацію щодо повернення внутрішньо переміщених осіб, яким 
потрібна фінансова та матеріальна допомога для відновлення засобів до існування 
та сільськогосподарського виробництва.

ФАО використовуватиме програмний підхід для впровадження Плану швидкого 
реагування. Організація працює в постраждалих від конфлікту районах сходу України 
з 2014 року, допомагаючи покращити продовольчу безпеку, харчування, засоби 
до існування та економічне відновлення найбільш вразливих домогосподарств. 
Ескалація війни вимагає широкомасштабного розширення активностей ФАО та 
технічної підтримки по всій країні.

Агроекологічні умови в Україні, що відрізняються в залежності від областей, 
дозволяють впроваджувати різноманітні виробничі системи та виготовляти різні 
види продукції. На основі аналізу та визначення пріоритетів ключових ланцюжків 
постачання і створення вартості, ФАО надасть дрібним і середнім виробникам 
різноманітні сільськогосподарські ресурси та ресурси у галузі тваринництва. 
План враховуватиме географічні особливості та дозволить фермерам постачати 
продукцію на місцеві ринки, щоб забезпечити доступність продовольства. Ця 
діяльність потребує індивідуальних підходів, основою яких є місцеві моделі 
виробництва та конкретні проблеми на місцях, пов’язані із ланцюжками 
постачання та ринками.

ФАО надасть засоби для рослинництва та тваринництва у найближчій та 
середньостроковій перспективі. У найближчій перспективі планується забезпечення 
насінням овочів і зернових культур разом із грошовими перерахуваннями 
для підтримки 100 000 домогосподарств та дрібних фермерів під час весняної 
кампанії та 200 000 домогосподарств та дрібних фермерів восени для дотримання 
сезонних термінів виробництва харчових продуктів. Підтримка тваринників буде 
здійснюватися через роздачу дрібної худоби, ветеринарного приладдя та кормів. 
Ця підтримка дозволить 76 660 домогосподарствам виробляти молоко, м’ясо та 
яйця для задоволення попиту, що зростає. У середньостроковій перспективі ФАО 
продовжить підтримувати середніх виробників і ключових учасників ринку у межах 
ланцюжків постачання агропродовольчих товарів, щоб покращити функціональність 
ринку та доступ до продовольства в ключових громадах і міських центрах. Крім того, 
для виробників середнього розміру буде надана допомога у вигляді ресурсів для 
посадки озимої пшениці восени.

Реагування
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Охоплення

Для підвищення виробництва харчових продуктів, ФАО буде орієнтуватися на 
отримувачів допомоги із трьох окремих груп виробників.

• Виробники на рівні домогосподарств: До них належать виробники, які 
займаються сільськогосподарським виробництвом на присадибних ділянках 
(0,5–0,8 га) переважно для власного споживання. Сюди також входять 
домогосподарства, чиї земельні ділянки (паї) становлять в середньому 2–3 га 
і зазвичай здаються в оренду сільськогосподарським підприємствам. Хоча 
ці домогосподарства відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої 
безпеки, доходів і засобів до існування сільського населення, вони часто не 
зареєстровані. Без реєстрації доступ фермерів до офіційних фінансових послуг 
обмежений. Крім того, обмежена здатність ідентифікувати ці домогосподарства 
для надання підтримки. Нинішня неспроможність змінити свій статус через війну 
вимагає співпраці з об’єднаними територіальними громадами для сприяння 
наданню ресурсів. 

• Дрібні виробники: Ці виробники керують сімейними фермами, які можуть 
мати розмір до 100 га, часто обробляючи додаткову орендовану землю. 
Часто для підтримки виробництва використовується наймана робоча сила. 
Ці виробники споживають те, що виробляють, а також використовують 
вирощене для задоволення потреб своєї худоби. Вони також продають свою 
продукцію на місцевому рівні, роблячи внесок у локальні ланцюжки постачання. 
Дрібні виробники в західних областях, де спостерігається значне збільшення 
населення, потребують підтримки, щоб задовольнити підвищений попит і 
зменшити навантаження на наявні продовольчі системи.

• Середні фермерські господарства: Ці виробники в середньому володіють 
250–1 000 га землі. Попри те, що вони пристосовані до вирощування зернових, 
вони є гнучкими та роблять значний внесок у національну продовольчу безпеку. 
Вони, як правило, не є частиною великомасштабних асоціацій агробізнесу чи 
агрохолдингів.

Насіння овочів та зернових

Пріоритетні культури, доступні на внутрішньому ринку (овочі, соя, зернові та 
картопля), були визначені в Плані швидкого реагування на основі потреб галузі, 
наданих Міністерством аграрної політики та продовольства України, та через їхнє 
значення для поживного та різноманітного харчування. Більше того, кожна культура 
відіграє важливу роль в отриманні доходу цільових бенефіціарів. Набори для 
виробництва для домогосподарств були розроблені для основних товарів і будуть 
поєднуватися з ваучерами та грошовою допомогою за потреби.

Худоба, корми та здоров'я тварин

Існує високий попит на дрібну худобу, зокрема на птицю, поросят, овець та кіз, які 
будуть розподілені у відповідних районах. Для збереження цих активів тваринництва 
будуть також надані ключові ресурси, такі як корми,  мінеральні добавки та 
ветеринарні препарати. Усі надані тварини будуть вакциновані перед доставкою.
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Грошові перекази та гранти

ФАО планує використовувати багатоцільову грошову допомогу (БГД), лише її або у 
поєднанні з іншими видами допомоги, як частину плану реагування. Нинішній підхід 
ФАО до грошових переказів в Україні відповідає моделі БГД, яка може задовольнити 
широкий спектр основних потреб внутрішньо переміщених осіб та інших уразливих 
домогосподарств, які постраждали внаслідок конфлікту. Криза посилила потребу 
в такому типі гнучкої підтримки по всій країні. У переглянутому Плані швидкого 
реагування ФAO має на меті охопити 15 000 домогосподарств через грошову 
допомогу,7 яка відповідає мінімальному споживчому кошику витрат, визначеному 
Міністерством соціальної політики, та іншим параметрам підходу Робочої групи з 
надання грошової допомоги.

Крім того, попередні дані, зібрані ФАО за допомогою поточних оцінок, показують, 
що фермерам на всіх рівнях потрібні гроші для закупівлі ресурсів і оплати послуг 
з виробництва харчових продуктів та для підтримки своїх сільськогосподарських 
операцій. Тому ФАО також використовуватиме модальність готівка+, надаючи 
фермерам пакети вхідних ресурсів (через розподілення в натуральній формі або у 
формі ваучерів) разом із грошовими переказами, коли це необхідно, які одержувачі 
можуть використовувати для підтримки витрат на виробництво харчових продуктів, 
включаючи оплату працівникам, за транспортування та обладнання, у районах, де ці 
товари доступні локально на ринках.

Завдяки своїй постійній оцінці та регулярній участі у Робочій групі з надання 
грошової допомоги, ФАО буде постійно моніторити доцільність грошових переказів 
для місцевого контексту в залежності від розвитку кризи, включно із змінами 
потреб, цін, доступності продовольства та доступу до ринків і сфер діяльності. 
Занепокоєння з приводу грошової допомоги можуть бути викликані раптовим 
зниженням купівельної спроможності через інфляційний тиск, а також потенційними 
проблемами, включно з, але не обмежуючись, доступом до готівки та ліквідності 
у фінансових системах, поміж іншого. Моніторинг після розподілу допомоги 
буде проводитися для збору відгуків отримувачів допомоги щодо використання, 
своєчасності, доцільності, достатності та ефективності наданих грошових переказів.

Через надання грантів ФАО буде орієнтуватися на мікро- та дрібних виробників для 
підтримки первинного виробництва, післявиробничої обробки та найважливіших 
функцій переробки, які є необхідними для забезпечення продовольчої безпеки 
місцевого населення у межах діяльності Результату 2. Підхід гармонізовано із 
пріоритетами Міністерства аграрної політики та продовольства, що спрямовані 
на фермерів, які стикаються з низькою ліквідністю там, де функціонують ринки. 
Програма грантів також буде орієнтована на виробників товарів ключових 
ланцюжків доданої вартості, які відіграють важливу роль у питаннях харчування 
місцевого населення.
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Результати План швидкого реагування було розроблено з метою дотримання критичних та 
нагальних сільськогосподарських термінів виробництва та збирання врожаю, а 
також для розв’язання питань щодо функціональності ринку та доступу до нього 
вразливих груп населення. Очікується, що після Плану швидкого реагування буде 
впроваджуватись подовжена програма, базована на розгортанні кризи. План ФАО 
буде дотримуватися регіонального підходу, надаючи технічну підтримку та пакети 
допомоги, які будуть належною та своєчасною допомогою.

Результат 1. Підтримка критично важливих систем 
виробництва продовольства.

1.1 Забезпечення ресурсами та грошовою допомогою для виробництва овочів 
(овочів та картоплі) – насінням, добривами та засобами захисту рослин.

   15 млн доларів США

• Розподіл наборів для вирощування овочів до квітня/травня 2022 року.
• Розподіл наборів для вирощування картоплі до квітня/травня 2022 року.

1.2 Забезпечення ресурсами та грошовою допомогою для виробництва зернових 
культур (пшениця та олійні культури) – насінням, добривами та засобами 
захисту рослин.

   40 млн доларів США

• Забезпечення пакетами для виробництва пшениці для посіву в жовтні.
• Підтримка збору озимої пшениці в червні/липні, орієнтуючись на дрібних та 

середніх фермерів, через модальність готівка+/ваучери.

1.3 Забезпечення ресурсами для виробництва продукції тваринництва та медичними 
послугами – мінерально-вітамінними добавками, кормами та комбікормами.

   35 млн доларів США

• Розподіл мінеральних добавок, кормів та комбікормів серед домогосподарств 
у другому та третьому кварталі року.

• Надання до грудня 2022 року ветеринарних послуг та пакетів допомоги на 
регіональному рівні, у координації з державними партнерами.

• Забезпечення дрібною худобою (птиця, поросята, вівці та кози) для підтримки 
виробництва м’яса, яєць та молочних продуктів, підвищуючи споживання 
домогосподарствами та посилюючи короткі ланцюжки доданої вартості – 
до грудня 2022 року.

Результат 2. Підтримка агропродовольчих ланцюжків 
постачання, ланцюжків доданої вартості та ринків.

2.1 Залучення агробізнесу через гранти до надання послуг технічної підтримки 
виробникам на рівні домогосподарств і дрібних виробників.

   8 млн доларів США

• Надання послуг для підтримки виробництва продуктів тваринництва, включаючи 
штучне запліднення, зоотехнію, виробництво та переробку молочної продукції, а 
також навчання гігієнічним практикам та безпечності харчових продуктів тощо.

Для досягнення 
Результату 1

ФАО потрібно 
90 млн доларів США

Для досягнення 
Результату 2

ФАО потрібно 
25 млн доларів США
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2.2 Надання підтримки цільовим приватним фермерам та асоціаціям через гранти 
для функціонування ключових ланцюжків постачання і доданої вартості.

   10 млн доларів США

• Підтримка ланцюжків доданої вартості у секторі виробництва молочної продукції, 
включаючи сир, молоко та яйця, орієнтуючись на малий бізнес та асоціації 
через гранти.

• Встановлення альтернативних ринкових зв’язків там, де традиційні ринки 
були порушені.

• Проведення ярмарок з надання ваучерів на сільськогосподарські ресурси у 
сільських районах, де функціонують ринки та ситуація безпечна.

2.3 У партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства сприяння 
транспортуванню та зберіганню заблокованих продовольчих запасів до критично 
важливих ринків за допомогою контрактів та грантів.

   7 млн доларів США

• Регулярне виявлення порушень у ланцюжках постачання у розбивці за 
сільськогосподарськими підсекторами (тваринництво, виробництво молочної 
продукції, рослинництво тощо). Це буде здійснюватися через підписання угод з 
інституційними партнерами та галузевими асоціаціями.

• Сприяння налагодженню ринкових зв'язків, включаючи транспортування, 
зберігання та переробку товарів до визначених ринків-одержувачів 
із вразливими групами населення. Це буде проводитися у співпраці з 
громадянським суспільством та приватним сектором.

• Координація партнерських відносин між державно-приватним сектором у 
співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства, з великими та 
середніми приватними компаніями, які відіграють ключову роль у ланцюжках 
доданої вартості (хліб, олія, яйця/молочні продукти) та є критично важливими 
для забезпечення національної продовольчої безпеки. Це буде здійснюватися 
через підписання угод та надання грантів.

• Підтримка у створенні лабораторій ветеринарної медицини та фітосанітарних 
лабораторій.

Результат З. Забезпечення точного аналізу стану та потреб 
у галузі продовольчої безпеки.

3.1 Координація Кластера з продовольчої безпеки та засобів до існування – проведення 
регулярних оцінок стану продовольчої безпеки, ринків та ланцюжків доданої вартості.

   0.4 млн доларів США

• Продовження проведення загальнонаціональних досліджень з використанням 
напівструктурованих опитувань ключових інформаторів, охоплюючи обласні 
адміністрації (рівень 1), комерційних фермерів на районному рівні (рівень 2) 
та домогосподарств національного рівня (рівень 3), щоб проаналізувати 
ресурси та доступ до продовольства, їхню доступність та використання. 
Це буде здійснюватися через спільні з Кластером партнерства. 

• Щоквартальне проведення оцінювань за Шкалою сприйняття продовольчої 
незахищеності у координації з партнерами Кластера.

• Координація Кластера з органами влади, національними асоціаціями та 
партнерами громадянського суспільства.

• Проведення щоквартального загальнонаціонального оцінювання збитків і втрат.

Для досягнення 
Результату 3

ФАО потрібно 
0.4 млн доларів США

Результати  |  9 



Шляхи 
реалізації

Інституційна база

ФАО залишається в Україні та продовжує виконувати свою діяльність, залучивши до 
своєї команди ще більше технічного персоналу для розширення проєкту реагування 
на надзвичайну ситуацію, зосередивши увагу на оперативному управлінні, програмах 
надання грошової підтримки, інформуванні щодо продовольчої безпеки, закупівлях, 
безпеці, координації, оцінці потреб та комунікації.

Наразі офіс ФАО перемістився до Львова та Поляни, Закарпатської області, при 
цьому обласні координатори продовжують контролювати надзвичайні операції по 
всій країні. Організація зберігає здатність здійснювати свої функції в східних регіонах 
України (вздовж попередньої лінії розмежування) і активізує свою діяльність для 
підтримки уряду у вразливих областях, що з’явилися нещодавно. ФАО проводить 
планування на випадок надзвичайних ситуацій для територій, в яких вона може 
розширити свою діяльність у разі, якщо ці території стануть доступними.

Розробка Плану швидкого реагування передбачає взаємодоповнюваність. В 
усіх заходах буде застосовуватися підхід, що є сприйнятливим до ситуації, для 
забезпечення реалізації принципу «не нашкодь». Наприклад, при впровадженні 
заходів потрібно розуміти механізми їхньої реалізації, щоб будь-яка напруженість 
на місцевому рівні не загострювалась, і всі відповідні групи ризику були охоплені 
належним чином.  

Підзвітність перед постраждалим населенням

ФАО визнає, що війна спричиняє збільшення чисельності груп населення, які 
вважаються вразливими, що вимагає систематичного та більш широкого 
застосування механізмів захисту у межах реагування на надзвичайні ситуації. ФАО 
дотримується принципу «не нашкодь», підходів, що є чутливими до конфліктів, 
та гарантування безпеки та гідності найвразливіших груп населення. Підзвітна 
гуманітарна система, де більшість повноважень для прийняття рішень перебуває 
в руках тих, хто постраждав від кризи, є центральним елементом принципових 
гуманітарних дій. Дотримання Організацією принципів підзвітності перед 
постраждалим населенням означає, що дії ФАО спрямовані на захист та відновлення 
людської гідності та свободи волі, залишаючись актуальними та ефективними, та не 
залишають нікого осторонь.

З метою всеосяжного задоволення потреб на місцях та заохочення ефективного 
доступу, залучення та розширення прав і можливостей, ФАО дотримується шести 
основних принципів із запобігання сексуальній експлуатації та насильству (PSEA) 
у ключових областях, для визначення та пом’якшення ризиків, включаючи 
відповідальність ФАО щодо продовольчої безпеки. 

Щоб мінімізувати можливі проблеми, пов’язані із захистом та конфліктом, які 
можуть вплинути на ефективне впровадження заходів швидкого реагування 
на надзвичайні ситуації, ФАО створить механізм зворотного зв’язку та подання 
скарг, включаючи спеціальні безкоштовні лінії допомоги для дзвінків і SMS, 
яким керуватиме координаційний центр із запобігання сексуальній експлуатації 
та насильству та команда підтримки, відповідальна за отримання та запис 
усіх коментарів від отримувачів допомоги та інших зацікавлених сторін. 
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Номер телефону гарячої лінії буде широко розповсюджено та оприлюднено через 
проведення спеціальних зустрічей, спрямованих на підвищення обізнаності та 
надання інформації місцевим представникам бенефіціарів, з метою забезпечення 
безпечних та доступних шляхів для повідомлення випадків сексуальної експлуатації 
та насильства, посилення підзвітності перед постраждалим населенням та 
забезпечення більшої прозорості. 

ФАО вимагатиме від виконавчих партнерів заохочення впровадження механізму на 
місцях та його зміцнення для вирішення проблем, з якими стикається населення, 
та для забезпечення якості наданих засобів. Збір відгуків та коментарів також 
покращить підзвітність і допоможе ФАО краще задовольняти потреби вразливих 
груп населення. Для забезпечення найвищого рівня прозорості та підзвітності 
моніторингу будуть використовуватися методи незалежного моніторингу. 

Завдяки своїй постійній і зростаючій присутності в Україні, ФАО побудувала 
міцні відносини з урядом, місцевими партнерами та постраждалими громадами. 
Організація покладатиметься на свій потужний досвід роботи та налагоджені 
партнерські відносини для розширення підходів, чутливих до конфліктів, щоб 
пом’якшити негативні наслідки конфлікту та уникнути його негативної динаміки. 
Регулярне виявлення та пом’якшення ризиків надалі дозволить ФАО уникнути шкоди 
на всіх етапах програмного циклу, щоб збалансувати довгострокові цілі та негайні 
гуманітарні вимоги. 
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Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання

У контексті, що розвивається, дуже важливо, що ФАО розуміє мінливі потреби 
своєї цільової групи населення та ідентифікує проблеми програми та можливості 
їхнього вирішення. ФАО інвестувала у створення комплексних систем і механізмів 
моніторингу та підзвітності на глобальному та регіональному рівнях, а також на 
рівні країни. До роботи в офісі в Україні був залучений міжнародний експерт для 
подальшої розробки та коригування заходів моніторингу в межах програми.

У проєкт буде інтегровано механізм зворотного зв’язку та подання скарг, метою 
якого є надання бенефіціарам можливості оцінити якість наданої допомоги. Крім 
того, після розподілу коштів буде підтримуватися надійна та послідовна система 
моніторингу, щоб визначити, як грошові ресурси були використані отримувачами 
допомоги, чи є сума достатньою та чи вчасно вона була надана для покриття 
основних потреб.

Програму буде покращено за допомогою проведення оцінювань у режимі реального 
часу та середньострокового оцінювання у четвертому кварталі 2022 року. Незалежні 
наглядачі будуть залучені для проведення оцінювання та з метою нагляду за 
діяльністю на місцях та діяльністю партнерів. У межах моніторингу програми буде 
використано системи і механізми підзвітності перед постраждалим населенням 
відповідно до міжнародних стандартів у контексті гуманітарних та надзвичайних 
ситуацій.
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Ключові партнерства та координація 

ФАО разом із виконавчими партнерами працюватиме в тісній співпраці з урядом, 
іншими установами ООН та міжнародними неурядовими організаціями, щоб 
активності доповнювали одна одну та не дублювались повністю чи часткового. 
ФАО регулярно братиме участь у координаційних зустрічах ООН, кластерних 
зустрічах та консультаціях для надання оновленої інформації щодо впровадження 
діяльності. ФАО і надалі відіграватиме важливу роль у гуманітарному реагуванні 
завдяки співочолюванні Кластера з продовольчої безпеки та засобів до існування 
та технічній підтримці збору та аналізу інформації про продовольчу безпеку, 
безперервній оцінці потреб, а також завдяки системам раннього попередження та 
моніторингу, серед іншого. 

В подальшій перспективі ФАО продовжить співпрацювати з постачальниками послуг 
приватного сектора, державними асоціаціями та виконавчими партнерами, які добре 
розуміють ситуацію, що склалася у конкретній місцевості, та потреби жителів. Такий 
підхід зміцнює потенціал і стійкість серед партнерських громадських організацій, а 
також фермерів, які отримують вигоду від участі у заходах програми.

Комунікація, видимість та інформаційно-роз’яснювальна 
діяльність

Маючи потужну комунікаційну команду в Україні, яку підтримують експерти з 
регіонального офісу та штаб-квартири, ФАО докладатиме зусиль, щоб на регулярній 
основі та вчасно представляти факти та кількісні дані, ключові повідомлення 
та бюлетені, які будуть передаватися донорам, бенефіціарам, партнерам та 
відповідним зацікавленим сторонам. Повідомлення, спрямовані на захист інтересів 
громадськості, у випадках, коли це необхідно, будуть посилатися на поточний 
контекст у межах взаємозв’язку між гуманітарною допомогою, миром і розвитком. 
Відео, фотографії з географічними тегами, пресрелізи та контактні дані призначених 
контактних осіб від ФАО будуть надані ЗМІ та ключовим зацікавленим сторонам.

Там, де це дозволяє контекст безпеки, будуть проведені престури для підвищення 
обізнаності та проведення спільної моніторингової діяльності з партнерами. 
Відповідні інформаційні, освітні та комунікаційні матеріали будуть підготовлені та 
розповсюджені для широкої громадськості. Протягом діяльності з реагування буде 
підтримуватися активна присутність ФАО у соціальних мережах, а веб-сайт ФАО 
також використовуватиметься для підвищення обізнаності серед населення. Історії, 
що становлять інтерес для громадськості, також будуть зібрані та розповсюджені. 
Крім того, ФАО зміцнить потенціал партнерів через проведення заходів з навчання 
та надання відповідних комунікаційних засобів для підтримки комунікаційної 
діяльності.
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Результати Бюджет 
(млн доларів США)

Результат 1. Підтримка 
критично важливих систем 
виробництва продовольства

1.1 Забезпечення ресурсами та грошовою допомогою для виробництва 
овочів (овочів та картоплі) – насінням, добривами та засобами 
захисту рослин

15

90
1.2 Забезпечення ресурсами та грошовою допомогою для виробництва 

зернових культур (пшениця та олійні культури) – насінням, 
добривами та засобами захисту рослин

40

1.3 Забезпечення ресурсами для виробництва продукції тваринництва 
та медичними послугами – мінерально-вітамінними добавками, 
кормами та комбікормами

35

Результат 2. Підтримка 
агропродовольчих 
ланцюжків постачання, 
ланцюжків доданої 
вартості та ринків

2.1 Залучення агробізнесу через гранти до надання послуг технічної 
підтримки виробникам на рівні домогосподарств і дрібних 
виробників

8

25

2.2 Надання підтримки цільовим приватним фермерам та асоціаціям 
через гранти для функціонування ключових ланцюжків постачання і 
доданої вартості

10

2.3 У партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства 
сприяння транспортуванню та зберіганню заблокованих 
продовольчих запасів до критично важливих ринків за допомогою 
контрактів та грантів 

7

Результат З. Забезпечення 
точного аналізу стану та 
потреб у галузі продовольчої 
безпеки

3.1 Координація Кластера з продовольчої безпеки та засобів до 
існування – проведення регулярних оцінок стану продовольчої 
безпеки, ринків та ланцюжків доданої вартості

0.4 0.4

Всього (млн доларів США) 115.4

Вимоги до 
підтримки 

ФАО потрібно 115,4 мільйонів доларів США, щоб надати допомогу 
376 660 домогосподарствам (979 320 особам) до грудня 2022 року. Очікується, 
що після впровадження Плану швидкого реагування, залежно від розвитку подій, 
буде створена спеціальна програма з подолання кризи. Подальша програма буде 
відповідати рекомендаціям, виявленим у результаті оцінки, проведеної у четвертому 
кварталі, та результатам консультацій з урядовими партнерами та партнерами 
громадянського суспільства.

Нотатки
1 ООН Жінки. 2022. Стислий гендерний аналіз України: огляд вторинних даних. Нью-Йорк, США. shorturl.at/bvAW4

2 Київська школа економіки. 2021. Оцінка ролі дрібних фермерів та домогосподарств у сільському господарстві та сільській економіці та заходи щодо 
підтримки їхнього сталого розвитку.

3 Державна служба статистики України. 2021. 2020 Сільське господарство України. Київ, Державна служба статистики України. 

4 ООН Жінки. 2022. У центрі уваги: Війна в Україні – криза для жінок та дівчат. В: ООН Жінки. 29 березня 2022 року. Нью-Йорк, США. 
Цитовано 6 квітня 2022 року. shorturl.at/bvAW4

5 Оцінювання щодо стану продовольчої безпеки, ринків та ланцюжків доданої вартості проводяться у тісній координації з Міністерством аграрної політики 
та продовольства, відповідно до принципу «не нашкодь», зважаючи на підвищене занепокоєння в питаннях захисту внаслідок триваючих бойових дій.

6 ФАО. 2022. Україна: Інформаційна довідка щодо впливу війни на продовольчу безпеку в Україні – 25 березня 2022 року. Рим. 
https://doi.org/10.4060/cb9171en

7  Відповідно до узгодженого підходу Кластера з продовольчої безпеки та засобів до існування, середній розмір домогосподарства складається з 2.6 осіб.
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Збереження засобів до існування рятує життя
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