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триває 54-й день від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, продовжується 

стійкий та хоробрий спротив української держави й народу! Увесь світ бачить те, що відбувається! 

«Європа – на боці України і багато в чому сміливо підтримує її у цій боротьбі», – справедливо 

наголосила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час свого візиту до Києва. То ж 

разом ми переможемо! 

 
Хотіли б також нагадати Вам, що регіональні офіси програми U-LEAD з Європою продовжують 

надавати експертну підтримку громадам, у тому числі через наш спеціальний Telegram канал, 

нашу групу у Facebook «U-LEAD консультує», а також гарячу лінію для консультування громад за 

номером (067) 904-08-80. Ми також підтримуємо величезні зусилля громад Європейського Союзу, 

які збирають гуманітарну допомогу для Ваших громад і шукають способи якнайшвидше її 

доставити до Вас. 

 

Основне законодавство та його оновлення 

07 квітня набрав чинності Закон України від 24 березня № 2145-IX «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким істотно змінено Земельний 
кодекс України, Закони України «Про оренду землі», «Про державний земельний 
кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
8 квітня Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило своє 

роз’яснення щодо застосування положень вищеназваного Закону України. 

 
 
1 квітня Верховна Рада України (далі – ВРУ) прийняла Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №2181-
IX, відповідно до якого Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) наділено повноваженням 
встановлювати особливі правила оренди комунального майна на період дії воєнного 
стану, зокрема щодо: формування стартової орендної плати, строків на проведення аукціону, 
затвердження протоколу результатів аукціону та підписання договору оренди; продовження 
договору оренди; припинення договору оренди та підписання акта повернення майна з оренди; 
здійснення передачі майна в суборенду; визначення вартості об'єкта оренди, розрахунку орендної 
плати та інших обов'язкових платежів; можливості застосування пільгової орендної плати для 
орендарів, які беруть участь в аукціоні з оренди державного майна з метою переміщення 
виробництв, розміщених на території, на якій велись (ведуться) бойові дії або тимчасово 
окупованих; повноважень військової адміністрації з питань оренди. 
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Також 1 квітня ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до пункту 5-2 розділу 
9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» щодо застосування його положень в період дії 
правового режиму воєнного стану № 2175-IX. Надавачі державної допомоги 
звільняються від наступних обов’язків: повідомлення про нову державну допомогу та про 
пропозиції щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги, якщо така державна 
допомога надається у період дії правового режиму воєнного стану та протягом одного року після 
його припинення або скасування; подання інформації про чинну державну допомогу, надану у 
період дії правового режиму воєнного стану та протягом одного року після його припинення або 
скасування. Низка положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» не застосовуються у період воєнного стану, зокрема, щодо реєстру державної 
допомоги та звітності, перегляду чинної державної допомоги, неналежного використання 
державної допомоги та деякі інші.  
 
Того ж дня ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих 
податків в період воєнного, надзвичайного стану» №2173-IX. Тепер фактична 
перевірка суб’єктів господарювання, зокрема, може проводитися у разі наявності 
та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації від органів місцевого 
самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства про 
ціни і ціноутворення. 
 
01 квітня ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян» №2169-IX. 
Відстрочку від призову на строкову військову службу матимуть призовники, які 
самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; або неповнолітню дитину 
(дітей) та один із подружжя яких проходить військову службу за одним із видів військової служби, 
визначених в пункті 6 статті 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». 
Розширено також перелік сімейних обставин та інших поважних причин, унаслідок яких 
військовослужбовці, котрі проходять військову службу, можуть звільнитися з неї під час воєнного 
стану, зокрема, у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років; у зв’язку з 
необхідністю здійснення постійного догляду за хворим іншим з подружжя, дитиною, а також 
батьками своїми чи дружини (чоловіка); у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з 
інвалідністю, визнаною судом недієздатною тощо. 
 
Також 01 квітня ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, 
постраждалих внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України» 
№2168-IX. Дію Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 
поширено, зокрема, на осіб, які у період дії воєнного стану в Україні отримали поранення, 
контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти 
України, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період 
здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам 
та іншим збройним нападам, у частині забезпечення їх допоміжними засобами реабілітації, 
медичними виробами, реабілітаційними послугами на підставі висновків лікарсько-
консультативних комісій закладів охорони здоров’я чи рішень військово-лікарських комісій 
незалежно від встановлення їм інвалідності, у тому числі за кордоном. 
 
09 квітня постановою КМУ № 427 утворено Координаційну раду з питань логістики 
в сільському господарстві та затверджено Положення про неї. Вищеназвана Рада 
уповноважена вивчати результати діяльності органів місцевого самоврядування з 
питань, що належать до її компетенції. Під час виконання покладених на неї завдань 
Рада має право подавати запити та отримувати в установленому порядку від органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, інформацію, необхідну для виконання 
покладених на неї завдань; залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого 
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самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за 
погодженням з їх керівниками). 

 

Також 09 квітня постановою КМУ № 420 внесені зміни до «Порядку виконання 
повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах 
воєнного стану», затвердженого постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590. Відтепер 
на погашення позик, наданих на покриття тимчасових касових розривів місцевих 
бюджетів (за наявності заборгованості за такими позиками) та обслуговування місцевого боргу 
головними управліннями Казначейства спрямовуються доходи загального фонду місцевих 
бюджетів населених пунктів, що перебувають на територіях, на яких введено воєнний стан, у 
розмірі 80 %. Також змінена черговість здійснення платежів органами Казначейства за 
дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. 

 
Того ж дня постановою КМУ № 418 внесені зміни до «Порядку надання гуманітарної 
та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні», 
затвердженого постановою КМУ від 7 березня 2022 р. № 220, та «Порядку надання 
допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», затвердженого 
постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 332. Відтепер кошти, що надійшли на рахунок для 
надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, 
можуть спрямовуватись на надання грошової допомоги населенню. Строк звернення за наданням 
допомоги внутрішньо переміщеним особам продовжено до 30 квітня 2022 року. 

 
06 квітня постановою КМУ № 415 внесені зміни до «Порядку надання роботодавцю 
компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в 
Україні», затвердженого постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 331. Компенсацію 
отримуватимуть роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час 
воєнного стану в Україні, зокрема тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної 
особи після працевлаштування. Відтепер права на компенсацію не матимуть роботодавці, які є 
бюджетними установами, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

 
05 квітня постановою КМУ № 423 внесені зміни до «Порядку проведення 
обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва», затвердженого 
постановою КМУ від 12 квітня 2017 р. № 257. Тепер цей Порядок застосовуватиметься 
під час проведення обстеження пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, 
воєнних дій або терористичних актів об'єктів з метою прийняття рішення про можливість 
подальшої експлуатації та розроблення заходів із відновлення. Проведення обстеження об'єкта 
або пошкодженого об'єкта забезпечується відповідним власником або управителем, 
уповноваженим органом шляхом залучення фахівців, що мають відповідну кваліфікацію, а саме: 
відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів 
архітектури, які пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат на право 
виконання робіт з обстеження у будівництві об'єктів класу наслідків (відповідальності), що 
визначені кваліфікаційними вимогами, або шляхом залучення підприємств, установ та 
організацій, у складі яких є такі виконавці. В умовах воєнного стану та протягом 90 календарних 
днів після його припинення або скасування обстеження пошкоджених об'єктів проводиться 
зазначеними виконавцями, та/або фахівцями інших професій, які пройшли професійну атестацію 
(інженер-проектувальник, експерт будівельний, інженер-консультант (будівництво)». 

 
Також 05 квітня постановою КМУ № 412 «Деякі питання повірки законодавчо 
регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану» 
установлено, що позитивні результати періодичної, позачергової повірки та повірки 
після ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, засвідчені 
відбитком повірочного тавра на таких засобах чи записом з відбитком повірочного тавра у 
відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлені свідоцтвом про повірку 
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, строк дії яких закінчився у період 
воєнного і надзвичайного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування, чинні 
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на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи 
скасування на всій території України або в окремих її місцевостях. 

 
Того ж дня постановою КМУ № 410 внесені зміни до постанов КМУ від 24 січня 2020 р. 
№ 28 «Про надання фінансової державної підтримки» та від 14 липня 2021 р. №723 
«Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі». З критеріїв, яким 
має відповідати суб’єкт підприємництва – отримувач фінансової державної 
підтримки – виключено вимогу про учасників (засновників) фізичних або юридичних осіб-
резидентів України, зокрема громадських об'єднань осіб з інвалідністю. 

 
05 квітня КМУ видав постанову № 405 «Про реалізацію спільного з Міжнародним 
надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 
проекту щодо додаткових заходів соціальної підтримки найбільш вразливих категорій 
населення». В межах цього проекту право на виплату додаткової грошової 
допомоги мають такі категорії населення: сім’ї, до складу яких входять троє і більше дітей, з яких 
не менш як одна дитина не досягла двох років; сім’ї, до складу яких входять двоє і більше дітей, 
з яких не менш як одна дитина має інвалідність. Виплата допомоги в рамках реалізації проекту 
здійснюється додатково незалежно від отримання особами інших видів допомоги, зокрема 
виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Розмір допомоги складає 
2220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць, але не більш як для п’ятьох осіб. Виплата допомоги 
здійснюється одноразово одним платежем із розрахунку на три місяці. 

 
Також 05 квітня постановою КМУ № 403 внесені зміни до постанови КМУ від 29 грудня 
2021 р. № 1448 «Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих 
формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї 
під час виконання завдань територіальної оборони». Відтепер усі члени добровольчих 
формувань під час виконання завдань територіальної оборони мають право застосовувати не 
лише особисту мисливську, але й стрілецьку зброю, інші види озброєння. Під стрілецькою зброєю 
розуміється вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами 
патронів. Під іншими видами озброєння – артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), 
керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та 
складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування 
ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, 
міни, гранати. 
 
13 квітня Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило лист «Деякі 
питання кадрового забезпечення та трудових відносин в ОМС у період воєнного 
стану». У ньому наголошується, що Закон України «Про організацію трудових відносин 
в умовах воєнного стану» № 2136-IX застосовується до посадових осіб місцевого 
самоврядування лише у тому випадку, якщо спеціальним Законом України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» № 2493-III такі відносини не врегульовані. 
 
08 квітня оприлюднено наказ Міністерства юстиції України № 1307/5 від 01 квітня «Про 
затвердження Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких 
припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, 
держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану». 
 
06 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) 
оприлюднило наказ від 31 березня № 122/22 «Про внесення змін до Положення про 
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією 
правопорушення». Оприлюднені зміни спрямовані на розширення підстав для 
вилучення з вищевказаного Реєстру відомостей про особу, яка вчинила вищеназвані 
правопорушення. Тепер такими підставами є: 1) ухвала суду про скасування вироку; 2) винесення 
виправдувального вироку; 3) відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження; 4) 
скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане 
з корупцією правопорушення; 5) розпорядчий документ або судове рішення про скасування 
розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення; 6) заява особи, яка з 24 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/403-2022-%D0%BF#Text
https://www.minregion.gov.ua/press/news/deyaki-pytannya-kadrovogo-zabezpechennya-ta-trudovyh-vidnosyn-v-oms-u-period-voyennogo-stanu/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text
https://ips.ligazakon.net/document/RE37722?an=1&hide=true
https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-31-03-2022-122-22-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-yedynyj-derzhavnyj-reyestr-osib-yaki-vchynyly-koruptsijni-abo-pov-yazani-z-koruptsiyeyu-pravoporushennya/?hilite=


 

 

лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану брала безпосередню участь у 
заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів 
держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України у складі Збройних 
Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії 
України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної 
охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. 
 
09 квітня Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) на своїй сторінці у 
Facebook опублікувала календар щеплень неповнолітніх осіб. В умовах воєнного 
стану надзвичайно важливим є імунітет від дифтерії та правця. Також НСЗУ наголошує 
на важливості щеплення від COVID-19, адже ризик захворіти на коронавірус 
залишається високим. Відеоверсія вищеназваної інформації доступна за цим посиланням. 
 
НСЗУ інформує, що українці, які переїхали у безпечніше місце і не мають зв’язку із 
лікарем, з яким укладена декларація, можуть продовжити отримувати медикаменти за 
програмою «Доступні ліки» та інсулін. Для цього необхідно звернутися до будь-
якого сімейного лікаря чи терапевта у найближчому закладі первинного рівня медичної 
допомоги. На час воєнного стану лікарі первинки можуть виписувати електронний рецепт на 
«Доступні ліки» та інсулін без декларації. Детальніша інформація – у роз’ясненні НСЗУ. 
 
07 квітня Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) 
поширило відповіді на низку питань, зокрема: чи може держслужбовець продовжувати 
працювати, якщо перебуває на захопленій агресором території? щодо запровадження 
простою для держслужбовців, які потрапили в полон або захоплені як заручники; як 
обліковувати робочий час службовців, які довгий час не виходять на зв’язок тощо. 
 
06 квітня Антимонопольний комітет України (далі – АМКУ) опублікував своє 
роз’яснення від 30 березня №1-р щодо деяких питань, пов'язаних з наданням та 
розглядом заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів 
господарювання в період воєнного стану. У ньому наголошується, що під час дії 
воєнного стану заявники не звільняються від необхідності подання до АМКУ заяви про надання 
дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання у випадках передбачених 
Законом України «Про захист економічної конкуренції». На період дії воєнного стану АМКУ 
дозволяє суб’єктам подавати скорочений перелік документів, що додаються до заяв за 
спрощеним порядком. 
 
08 квітня Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України) оприлюднило 

рекомендації щодо закінчення навчального року для закладів професійної освіти. 

 
 
05 квітня МОН України оприлюднило рекомендації для організації інклюзивного 
навчання під час війни.  
 

 
Також 05 квітня МОН України оприлюднило методичні рекомендації для педагогічних 
працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти «Перша 
психологічна допомога. Алгоритм дій». 
 

04 квітня Головне управління Державної податкової служби України у Тернопільській 
області оприлюднило роз’яснення щодо дій юридичної особи у випадку, якщо 
внаслідок воєнних дій її офіс зруйновано і неможливо відновити первинні 
документи. У ньому наголошується, що при втраті, пошкодженні або достроковому 
знищенні первинних документів платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої 
події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому у 
Податковому кодексі України для подання податкової звітності. 
 

https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/286271043690181?__cft__%5b0%5d=AZXUKHfzFG-AahMtPRZ3YTnkeWrKt3IwVMeku9bqHrS0sXAbc74WX10HZSjny83s_sKdv6bEa3H8CUo8bMZXXMawZUcEFPHmNRF9rffW5L0NN2vbaGleuOpCe_wOLeZQCrXdvGYeSDn_HQDLhQ5p2mme&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/286587193658566?__cft__%5b0%5d=AZXaa4-BprvGHvRNE6j8eMXmBJnMAy4vd1clK1AkKs2YjMRnhGAg9S_dL13Bc_M5ueNPrxYqpJEkr89qM3Lx6MnElnWtVKJw1T6rT7zR_rTk8iEiih1zHGHnLICDBv7KvosLHDtsrn35ZC-_aFqA2kb0xaRU3S5SkR7a0PMU8EWqNw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/286103323706953?__cft__%5b0%5d=AZVyZEvpfH6jNn2vudgqih-hkLSDZq3S2DuY9eYh_TLe12Xtb18Gyux6d1KVscgjNw39vGXzBVFfYJsSVXtsKGVNt_1_FiBf1W-c52740cQ6-s4w-SfbU1juK52vQQ4gTdhJjsfMOo2dt-c7OwYiR2ST&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/286103323706953?__cft__%5b0%5d=AZVyZEvpfH6jNn2vudgqih-hkLSDZq3S2DuY9eYh_TLe12Xtb18Gyux6d1KVscgjNw39vGXzBVFfYJsSVXtsKGVNt_1_FiBf1W-c52740cQ6-s4w-SfbU1juK52vQQ4gTdhJjsfMOo2dt-c7OwYiR2ST&__tn__=%2CO%2CP-R
https://nads.gov.ua/news/shchodo-obliku-robochogo-chasu-ta-oplati-praci-derzhavnih-sluzhbovciv-yaki-perebuvayut-na-teritoriyi-ukrayini-yaka-zahoplena-agresorom-pid-chas-zbrojnoyi-agresiyi-proti-ukrayini-abo-v-mezhah-rajoniv-voyennih-bojovih-dij-abo-blokovanih-rajoniv-potrapili-v-polon-abo-zahopleni-yak-zaruchniki
https://amcu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-povyazani-z-nadannyam-ta-rozglyadom-zayav-pro-nadannya-dozvolu-na-uzgodzheni-diyi-koncentraciyu?v=624d6f1715abc
https://mon.gov.ua/ua/news/zakinchennya-navchalnogo-roku-u-proftehah-rekomendaciyi-mon
https://mon.gov.ua/ua/news/rozrobleno-poradi-dlya-organizaciyi-inklyuzivnogo-navchannya-pid-chas-vijni
https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij
https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/578441.html


 

 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 
Міністерство інфраструктури України запустило інтерактивну карту роботи 
автостанцій України в умовах воєнного стану. За допомогою ресурсу можливо 
отримати інформацію щодо статусу автостанцій.   
 

Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки України) створило чат-бот 
@TrudEconomBot, за допомогою якого користувачі зможуть знайти інформацію про 
організацію трудових відносин під час війни. У сервісі за розділами систематизовано 
відповіді на поширені запитання щодо особливостей надання відпусток, оплати праці, 
ведення документації тощо під час воєнних дій. 

 
Державне підприємство «Прозорро.Продажі» за ініціативи Міекономіки України та за 
підтримки Мінцифри України запустили платформу для допомоги з релокації бізнесу 
https://auction.e-tender.ua/#/register. Вона дозволить подавати заявки як 
підприємствам, що потребують переміщення, так і тим, які готові надати для цього 
приміщення чи інші активи. Платформа також передбачає можливість моніторингу в 
онлайн режимі процес переїзду.  
 

Міжнародна акредитована американська школа Citizen High School в партнерстві з 
Посольством України в США та Міністерством освіти і науки України анонсували 
створення Української онлайн-академії для тимчасово переміщених школярів, яка 
дозволить продовжити навчання безоплатно. 
 

НАЗК та Міністерство закордонних справ України запустили портал «Війна й санкції», 
аби поширити застосування санкцій до якомога більшої кількості співучасників війни 
РФ проти України. Портал дозволяє переглянути перелік осіб, на яких уже накладено 
санкції, а також ознайомитися із кандидатами на потрапляння до санкційних списків. 
 
Фонд державного майна України (далі – ФДМУ) пропонує вільні об’єкти, які 
перебувають в його управлінні, для переміщених підприємств за програмою релокації 
до Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, 
Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. ФДМУ пропонує ті об’єкти 
права державної власності, які потенційно відповідають вимогам для розміщення 
передислокованих підприємств. Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно подати до 
Мінекономіки України заяву на переміщення, заповнивши її за цим посиланням. 
 
Для пошуку зниклих людей працює чат-бот «Знайди рідних». 
 

 

 

Офіс Дій започатковує стипендіальну програму для підтримки українських 
активістів, правозахисників, журналістів, представників громадського сектору, що 
залишилися без роботи або без фінансування своєї попередньої діяльності внаслідок 
воєнних дій. Програма реалізується в партнерстві з громадською організацією People 
in Need (Чехія). Розмір стипендії: 500 євро на місяць. Тривалість програми: 3 місяці. Більше 
інформації – за цим посиланням. Подати заявку можна за цим посиланням до 23:59 17 квітня 2022 
року.  
 
«Креативна Європа» разом із Європейською комісією мобілізують свої інструменти 
для підтримки українських митців і професіоналів галузі культури та захисту культурної 
спадщини й пропонують наступні напрямки співпраці: 

• «Європейські проєкти співпраці»: дедлайн конкурсів продовжено з 31 
березня до 5 травня 2022 року, аби дозволити взяти участь більшій кількості українських 
партнерів. Крім того, Комісія сприятиме максимальній гнучкості поточним проєктам, що 
фінансуються ЄС, у яких задіяні українські організації; 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=48.066944565942954%2C30.50794752109536&z=6&mid=1P3mFUeKE-hxzbEf3kSIjSN_uqmrL5ZUu
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=490e60c1-9347-4fea-8b08-b8cca71e8e83&title=ZapuschenoChatbotZVidpovidiamiNaPitanniaSchodoTrudovikhVidnosinPidChasViini&isSpecial=true
https://auction.e-tender.ua/#/register.
https://mon.gov.ua/ua/news/zapusheno-stvorennya-ukrayinskoyi-onlajn-akademiyi-dlya-peremishenih-shkolyariv
https://sanctions.nazk.gov.ua/
https://auction.e-tender.ua/#/register
https://t.me/Family_Search_bot?fbclid=IwAR3EVkWoud7_3R2LzaLHFN-dJu7ap570HrQin5TzWw3V_eJ_m4xSJepI8ps
https://actioninstitute.io/office/#stip
https://forms.gle/iTk8W8uCP8jDbYBm6


 

 

• «Мобільність»: частину бюджету нового інструменту мобільності буде перерозподілена 
на користь українських митців; 

• Заохочення проєктних пропозицій для подальших конкурсів у сфері культури в 2022 
році із залученням українських митців та організацій; 

• Платформа «Creatives Unite»: культурний і креативний сектори зможуть її 
використовувати для інформування про свої ініціативи. 

Кожна з програм має свій кінцевий термін подачі заявки, більше інформації за цим посиланням. 
 
Академія української преси запрошує до участі у конкурсі мініпрoєктів, які активно 
залучатимуть різні спільноти до засвоєння актуальних знань та навичок з 
медіаграмотності. Податись можуть заклади освіти, бібліотеки, громадські 
організації, ініціативні групи, приватні підприємці, які надають освітні послуги. 
Заявники мають надсилають проєктну пропозицію та деталізований бюджет проєкту шляхом 
заповнення анкети за цим посиланням до 2 травня 2022 року. Більше інформації – за цим 
посиланням. 
 
З’явилася платформа «Angel for Fashion!» для просування та продажу виробів 
українських дизайнерів по всьому світу (крім Росії та Білорусі), де представлено 30 
українських брендів. На ній можна знайти найрізноманітніші товари: легкі сукні, 
натхненні традиційними українськими дизайнами від бренду FOBERINI, нахабно 
гламурні образи від FROLOV, брутальні шкіряні вироби, як-от сумки Kofta та маски і ремені Bob 
Basset. Платформа допомагає українським брендам завоювати нових прихильників та 
мобілізувати світову модну спільноту на підтримку України та її перспективних фешн-дизайнерів. 

 
 

З повагою, 

 
 

 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
 

https://www.prostir.ua/?grants=kreatyvna-evropa-pidtrymuje-ukrajinskyh-myttsiv-diyachiv-kultury-ta-kulturni-fundatsiji-yaki-postrazhdaly-vid-rosijskoho-vtorhnennya-v-ukrajinu
https://forms.gle/14FdqWWom3BBjErq6
https://www.gurt.org.ua/news/grants/77387/
https://angelforfashion.com/

