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триває шістдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню завдяки хоробрості наших захисників, мужності лідерів громад та допомозі 
Європейського Союзу й багатьох країн. 
 

Також нагадуємо, 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 і уже доставляють її багатьом українським громадам. 

 

Основне законодавство та його оновлення 

27 квітня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
правовий статус осіб, зниклих безвісти» та інших законодавчих актів України щодо 
вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із набуттям 
статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» від 14 квітня 2022 року № 2191-
IX. Законом уточнено правовий статус осіб, зниклих безвісти в умовах збройного конфлікту, 
воєнних дій, тимчасової окупації частини території держави, заворушень всередині країни, 
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Законом передбачено створення 
Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, функціонування 
відповідного Реєстру таких осіб, визначення їх правового статусу, обліку та розшуку, а також 
соціального захисту їх близьких родичів та членів сім’ї. 
 
Також 27 квітня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення» від 14 квітня № 2200-IX, яким запроваджено 
адміністративну відповідальність у разі невиконання законних вимог 
Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, його 
представника, перешкоджання здійсненню ними своїх повноважень, надання неправдивої або 
неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом. 
 
Того ж дня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або 
воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях» від 14 квітня № 2193-IX. Цим 
Законом, зокрема, розширено повноваження військових адміністрацій в частині 
визначення особливостей порядку організації надання соціальних послуг на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці (або на регіональному рівні) під час дії воєнного стану. 
Також Закон уповноважує виконавчі органи сільських, селищних, міських рад визначати 
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особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану на відповідних територіях. 
Законом передбачено право місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту 
населення самостійно приймати рішення щодо надання екстрено (кризово) соціальних послуг у 
разі наявності загрози життю чи здоров’ю в умовах воєнного стану. Серед таких послуг – 
консультування, надання притулку, догляд, підтримане проживання, короткотермінове 
проживання, натуральна допомога, транспортні послуги тощо. 
 
23 квітня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення 
відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування 
запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської 
безпеки» від 14 квітня №2198-IX. Ним запроваджена кримінальна відповідальність за 
пособництво державі-агресору, тобто за умисні дії, направлені на допомогу державі-агресору 
(пособництво), його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації державі-агресора, з 
метою завдання шкоди Україні, шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-
агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; будь-якої 
співпраці, у тому числі збір, підготовка та/або передача матеріальних ресурсів чи інших активів 
представникам держави-агресора, його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації 
держави-агресора; інша взаємодія з представниками держави-агресора, незаконними органами 
влади створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційною адміністрацією 
держави-агресора. До осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні цього злочину, 
застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  
 
21 квітня прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік» № 2218-IX. Відповідно до нього новий 
механізм автоматичного зарахування до бюджетів місцевого самоврядування 
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, вводиться в дію не із 01 січня 2023 року, а з 01 травня 2022 року. 
Окрім того, у разі несвоєчасного подання звітності про виконання вищеназваних бюджетів та 
недотримання автоматичного режиму зарахування акцизного податку до бюджетів місцевого 
самоврядування Державна казначейська служба України буде нести відповідальність у вигляді 
штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та пені у розмірі 0,1 відсотка 
від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, які стягуватимуться до 
відповідного бюджету місцевого самоврядування. 
 
21 квітня прийнято Закон України № 2212-IX, яким затверджено Указ Президента 
України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного 
стану в Україні». Дію воєнного стану продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 
2022 року строком на 30 діб. 
 
Указом Президента України від 21 квітня № 266/2022 «Питання Національної ради з 
відновлення України від наслідків війни» утворено вищеназвану Національну раду, 
затверджено Положення про неї та її посадовий склад. Передбачено, що вищеназвана 
Національна рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. 
Відповідно до покладених на неї завдань вона розглядатиме пропозиції, зокрема, й органів 
місцевого самоврядування щодо відновлення України від наслідків війни; має право в 
установленому порядку отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності необхідні інформацію, документи і матеріали; залучати до 
участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій (за погодженням з їх керівниками); запрошувати на засідання Національної ради 
представників органів місцевого самоврядування і залучати їх до обговорення окремих питань. 
Представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, можуть 
входити до складу робочих груп, які утворюються при Національній раді, зокрема з питань, 
відновлення та розбудови інфраструктури; розвитку економіки; функціонування фінансової 
системи; державного управління; будівництва, містобудування, модернізації міст та регіонів; 
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нової аграрної політики; освіти і науки; молоді та спорту; культури та інформаційної політики; 
охорони здоров’я; екологічної безпеки; соціального захисту та інших.  
 
19 квітня видано постанову Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та 
функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство 
юстиції України, в умовах воєнного стану» №480. Відповідно до неї, доступ до єдиних 
та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, у зв'язку з набранням 
чинності цією постановою надається користувачам за їх зверненнями до технічного 
адміністратора таких реєстрів у порядку, визначеному законодавством. 
 
Постановою КМУ від 19 квітня №476 внесені зміни до «Порядку оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», затвердженого 
постановою КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509. Передбачено, що дія довідки не буде 
скасовуватись для внутрішньо переміщених осіб, які повернулись до покинутого місця 
постійного проживання, але є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна 
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
російської федерації і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний 
державний веб-портал електронних послуг. Це дозволить продовжити виплату допомоги на 
проживання таким особам. 
 
Постановою КМУ від 19 квітня № 474 затверджено «Порядок виконання робіт з 
демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних 
ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». Цей Порядок застосовується, 
зокрема, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад для організації 
оперативної діяльності з демонтажу пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних 
ситуацій, воєнних дій або терористичних актів будівель і споруд або їх частин. Виконавчий комітет 
відповідної сільської, селищної, міської ради приймає рішення про демонтаж окремих обʼєктів, а 
виконавчі органи відповідних сільських, селищних, міських рад виступають замовниками 
демонтажу. 

 
Постановою КМУ від 19 квітня № 473 затверджено «Порядок виконання 
невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської 
Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд». Організація та 
координація виконання невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами 
сільських, селищних, міських рад. Затверджений Порядок визначає алгоритм дій уповноважених 
органів у разі пошкодження об’єктів, черговість і послідовність обстеження об’єктів, взаємодію 
уповноважених органів з регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій та порядок розгляду і фіксації результатів обстеження.  

 
Постановою КМУ від 19 квітня № 470 внесені зміни до «Порядку затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертизи», затвердженого постановою 
КМУ від 11 травня 2011 р. № 560. Проекти будівництва об’єктів, які споруджуються із 
залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ 
та організацій, якщо їх кошторисна вартість під час дії воєнного стану перевищує 1 млн. грн., не 
підлягають обов'язковій експертизі. Під час дії воєнного стану розроблення проектів будівництва 
з капітального ремонту об’єктів (незалежно від класу наслідків (відповідальності)), пошкоджених 
у результаті воєнних дій, допускається здійснювати у складі «дефектного акта», у якому 
визначаються фізичні обсяги робіт, пояснювальної записки, в якій зазначаються умови виконання 
робіт, та кошторисної документації на підставі звіту за результатами обстеження, розробленого 
відповідно до «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», 
затвердженого постановою КМУ від 12 квітня 2017 р. № 257.  
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19 квітня КМУ видано постанову № 462 «Деякі питання надання пільг та житлових 
субсидій в умовах воєнного стану». Внесені зміни до «Положення про порядок 
призначення житлових субсидій», затвердженого постановою КМУ від 21 жовтня 1995 
р. № 848. Оновлені формули для визначення розміру житлових субсидій на території 
адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту 
населення не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення 
фінансування. На території адміністративно-територіальних одиниць, де станом на 01 травня 
2022 року структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мають можливості 
забезпечити розгляд питання щодо призначення житлових субсидій на неопалювальний сезон, їх 
розрахунок, а також підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата 
житлових субсидій домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному 
сезоні 2021-2022 років, продовжується з травня 2022 року до відновлення роботи структурних 
підрозділів з питань соціального захисту населення. Національній соціальній сервісній службі, 
обласним і Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого 
самоврядування необхідно забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед населення щодо особливостей надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного 
стану. 
 
19 квітня набрала чинності постанова КМУ від 15 квітня № 457 «Про підтримку 
окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України». Нею передбачено, що за березень та квітень 
2022 р. допомогу на проживання отримають усі внутрішньо переміщені особи (далі – 
ВПО) (відповідно до постанови КМУ від 20.03.2022 р. № 332), відомості про яких включено до 
Єдиної інформаційної бази даних. Починаючи з травня 2022 р. така допомога надаватиметься 
лише тим ВПО, які перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі 
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні), а також ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 
пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний 
державний вебпортал електронних послуг.  
«Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних 
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом 
на 25 квітня 2022 року» затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України №75 від 25 квітня.  
ВПО також можуть надаватися й інші види підтримки, зокрема встановлені виконавчими органами 
сільських, селищних, міських рад за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових 
гарантій щодо соціального захисту населення. Особам, які евакуюються із населених пунктів, що 
розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні 
райони, а також особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали 
статусу ВПО, - надається гуманітарна та інша допомога відповідно до «Порядку надання 
гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні», 
затвердженого постановою КМУ від 07 березня 2022 р. № 220. Для осіб, які проживають у 
населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), нарахування і 
виплата всіх належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) 
продовжуються в повному обсязі з урахуванням особливостей, визначених постановами КМУ від 
26 лютого 2022 р. № 162, від 7 березня 2022 р. № 214, та від 7 березня 2022 р. № 215. Окрім 
цього, постановою КМУ № 457 викладено в новій редакції «Порядок надання гуманітарної та іншої 
допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні», затверджений постановою 
КМУ від 7 березня 2022 р. № 220.  
 
Постановою КМУ від 21 квітня № 385 внесені зміни до «Типового положення про 
Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим» і «Типового положення про Державну надзвичайну 
протиепізоотичну комісію при обласній державній адміністрації», затверджених 
постановою КМУ від 21 листопада 2007 р. № 1350. Тепер повноваження вищеназваних комісій 
поширено на території територіальних громад. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-2022-%D0%BF#Text
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https://www.minre.gov.ua/doc/doc/66
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2021-%D0%BF#Text


 

 

26 квітня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
оприлюднило алгоритм дій у тому випадку, якщо Ваша близька людина не 
виходить на зв'язок.  
 
Оприлюднено роз’яснення Антимонопольного комітету України (далі – Комітету) 
«З питань застосування законодавства у сфері державної допомоги» від 15 квітня 
№ 1-рр/ДД. Воно зумовлене прийняттям Закону України «Про внесення зміни до пункту 
52 розділу 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну 
допомогу суб'єктам господарювання» щодо застосування його положень в період дії воєнного 
стану» від 01 квітня № 2175-IX. 
 
Оприлюднено рекомендаційні роз’яснення Комітету «Про деякі питання, пов'язані з 
поданням та розглядом заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію 
суб'єктів господарювання в період воєнного стану, однакового застосування 
положень статей 26 та 27, абзацу третього частини другої статті 52 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» до порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбачених пунктами 5, 12 статті 50 цього Закону, вчинених під час воєнного 
стану» від 30 березня № 1-рр. Комітет роз'яснює застосування спрощеного порядку підготовки, 
складання та подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів 
господарювання в умовах воєнного стану, порядок зупинення та поновлення розгляду таких заяв. 
Нагадуємо, що відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний 
комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII, органи місцевого самоврядування 
зобов'язані погоджувати з Комітетом, його територіальними відділеннями проекти нормативно-
правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення 
суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть 
призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних 
ринках, а також одержувати дозвіл Комітету на концентрацію у випадках, передбачених законом. 
 
27 квітня Міністерство освіти і науки України оприлюднило алгоритм отримання 
дубліката документа про загальну середню освіту. 
 
 
Верховний Суд оприлюднив «Збірник правових позицій Верховного Суду щодо 
захисту прав ветеранів АТО та ООС», підготовлений та розроблений у межах 
проекту «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні», що реалізується 
Академією Фольке Бернадотта за фінансової підтримки Швеції. Підготовка збірника 
здійснювалась Громадською організацією «Громадянський центр правових ініціатив». 

 
Державна служба України з питань праці опублікувала відповідь на питання про те, що 
робити роботодавцю, коли у нього закінчився строк дії контракту з 
військовослужбовцем, який продовжує проходити військову службу. Відповідно 
до частини дев’ятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту 
продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення 
демобілізації. То ж за військовослужбовцем, трудовий контракт якого закінчився, але він 
продовжує служити, збережуться всі гарантії, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю 
України, а саме його місце роботи, посада і середній заробіток. 
 
Мінцифри, Мінреінтеграції та Мінсоцполітики запустили комплексну послугу для 
внутрішньо переміщених осіб у додатку «Дія», котра дозволяє отримати статус 
внутрішньопереміщеної особи в онлайн режимі.  

 
Державна податкова служба поширила відповіді на наступні питання: «Чи 
суперечить вимогам п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України передача майна, 
надання послуг неприбутковою організацією, використання її доходів (прибутків) для 
фінансування видатків не пов’язаних з реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених її установчими документами у період дії воєнного стану?» 

https://www.minre.gov.ua/news/shcho-robyty-yaksho-vasha-blyzka-lyudyna-ne-vyhodyt-na-zvyazok
https://amcu.gov.ua/npas/rozyasnennya-z-pitan-zakonodavstva-u-sferi-derzhavnoyi-dopomogi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2175-20#n2
https://amcu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-povyazani-z-nadannyam-ta-rozglyadom-zayav-pro-nadannya-dozvolu-na-uzgodzheni-diyi-koncentraciyu?v=624d6f1715abc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
https://mon.gov.ua/ua/news/procedura-otrimannya-dublikata-dokumenta-pro-zagalnu-serednyu-osvitu
https://drive.google.com/file/d/1jOaktAu0U5H4eD40apmUXv3P6_TtauB9/view
https://dsp.gov.ua/faq/vchora-zakinchyvsia-kontrakt-z-viiskovosluzhbovtsem-prodovzhuie-sluzhyty-iaki-dii-robotodavtsia/
https://groshi.edopomoga.gov.ua/
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=30884


 

 

«Чи безоплатна передача товарів (надання послуг) для потреб забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та інтересів держави є постачанням товарів та 
послуг?» 

 
 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 
Оголошуються короткотермінові гранти в рамках Програми сприяння громадській 
активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID) та реалізується Pact в Україні. Мета – задоволення нагальних потреб 
організацій громадянського суспільства задля виживання та адаптації в 
безпрецедентно жахливому середовищі, щоб мати можливість залучати та допомагати 
українським громадянам у їхньому прагненні до гуманітарної підтримки, ефективного розвитку 
громадянського суспільства, місцевого та національного урядування, боротьби з корупцією та 
забезпечення підзвітності, верховенству права, реалізації виборчого процесу, інклюзивного 
розвитку, забезпечення прав людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ЛГБТІ та інших 
вразливих груп; європейської інтеграції та інших потреб, які виникли в результаті агресії Росії та 
є важливими для громадян. Прийом заявок завершиться 15 травня 2023 року. Більш детальний 
опис Програми «Долучайся!» наведено тут. Більше інформації – за цим посиланням.  
 
Фонд громад «Рідня» оголошує про відкриття конкурсу проєктів у межах благодійної 
програми «Підтримка активностей місцевих громад для перемоги над московськими 
нацистами». Буде підтримано діяльність місцевих громад задля допомоги нашим 
воїнам і самоорганізації мешканців, які приймають внутрішньо переміщених осіб. 
Загальний бюджет Програми становить 200 000 грн. Фінансування одного проєкту – до 5 000 грн. 
Заявки приймаються із Львівської області (окрім Львова та Дрогобицького району). Подавати свої 
заявки можуть громадські організації, благодійні фонди, релігійні громади, а також ініціативні 
групи. Відповідь надається впродовж трьох робочих днів. Для участі у конкурсі заповніть цю 
форму. Більше інформації – за цим посиланням.  
 
Zagoriy Foundation оголошує грантовий конкурс «Підтримка роботи неприбуткових 
організацій у час війни», спрямований на підтримку місцевих українських організацій, 
які у зв’язку з бойовими діями потребують ресурсів для надання кваліфікованої 
допомоги своїм підопічним, а також тим категоріям населення, які зараз найбільше 
цього потребують. Тематика грантового конкурсу: 1) Забезпечення допомоги бенефіціарам, які 
визначені статутом організації; 2) Підтримка переселенців та нових напрямків діяльності 
організації. Розмір гранту – до 200 000 грн. Прийом заявок: від 21 квітня до 5 травня 2022 року до 
23:59 включно. Подача заявки за цим посиланням. Оголошення результатів: 12 травня 2022 року. 
Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) оголошує конкурс на 
одержання субгранту для українських приватних підприємств, неурядових організацій, 
або бізнес-асоціацій задля забезпечення експертної, технічної та фінансової 
підтримки українським ММСП у переміщенні існуючих виробничих потужностей у більш 
безпечніші регіони України. Проект АГРО проведе передзаявочний онлайн семінар 05 травня 
2022 р. з 10.00 до 12.00 за київським часом. Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні 
документи) слід подавати в електронній формі до 18:00 за київським часом 20 травня 2022 р. 
на адресу: agro.subawards@chemonics.com. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки гуманітарної організації 
Care Deutschland започатковує гуманітарну програму «Гуманітарна солідарність». 
Подати заяву на отримання допомоги зможуть громадські організації, волонтерські 
ініціативи, комунальні та державні установи, що працюють у сферах охорони здоров’я 
та соціального захисту і готові здійснювати заходи гуманітарного реагування та підтримки 
(гуманітарна допомога, релокація/евакуація населення, організація прихистків, надання 
психологічних, соціальних, медичних та інших послуг). Пріоритетною буде підтримка громад, що 
знаходяться близько до зони бойових дій, громад, що прийняли багато переселенців, а також 
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https://www.prostir.ua/?grants=korotkoterminovi-hranty-dlya-shvydkoji-vidpovidi-na-vyklyky-scho-postayut-pered-ohs-2
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https://www.care.de/


 

 

проєктів, що спрямовані на підтримку вразливих груп населення. Прийом грантових проєктних 
пропозицій відбувається на постійній основі до офіційного оголошення завершення грантової 
програми. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Команда «Fight For Right» продовжує допомагати людям з інвалідністю під час 
російського вторгнення. Команда надає наступну допомогу: - щодо евакуації на 
безпечну територію, пошуку водіїв і волонтерів, а також пряму фінансову підтримку 
евакуації; - щодо супроводу при перетині кордону та допомогу з розміщенням за 
кордоном; - фінансову допомогу волонтерам, що допомагають з ліками та їжею для тих людей, 
які не мають змоги евакуюватися; - психологічну допомога (за попереднім узгодженням). За тел. 
+380634513728 операторка Наталія приймає запити та передає їх менеджерам; за тел. 
+380978831508 операторка Вікторія приймає запити та за попереднім погодженням може 
надавати психологічні консультації. 

 

 
З повагою, 

 
 
 

 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
 

https://www.irf.ua/contest/humanitarian_solidarity_program/
https://www.facebook.com/fightforright.ua/posts/4932811006835105

