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від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну уже минуло понад 
десять тижнів, упродовж яких український народ, лідери територіальних громад, пліч-о-пліч із 
Європейським Союзом та іншими державами продовжують захищати Україну від агресора, 
наближаючи її перемогу! 

 
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 в 
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 
 
07 травня набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 7 Закону 
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо 
передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних 
підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту» від 21 квітня 2022 року № 2230-IX. Законом розширено перелік об’єктів, які безоплатно 
передаються з державної у комунальну власність, до якого включено цілісні майнові комплекси 
державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), інше нерухоме та окреме індивідуально 
визначене (рухоме) майно, яке не використовується і не планується до використання в органах 
та підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 
 
Також 07 травня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття під час воєнного стану» від 21 квітня 
№ 2220-IX. Закон України визначає алгоритм призначення допомоги по безробіттю 
внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО), які не мають документів, та / або щодо яких 
відсутні відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, 
грошове забезпечення). То ж ВПО, яка не мала змоги припинити трудовий договір (інший вид 
зайнятості), відповідно до Кодексу законів про працю України, у зв’язку з неможливістю 
продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем 
проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та 
соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок 
безробіття має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до 
центру зайнятості за місцем проживання ВПО заяву на ім’я роботодавця про припинення 
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трудового договору. Датою припинення трудових відносин вважається день, наступний за днем 
подання такої заяви.  
 
Цього ж дня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території 
України» № 2217-IX. Законом передбачено внесення змін до низки законів України, 
якими: проголошується незаконність тимчасової окупації Російською Федерацією 
частини території України; сформульовані визначення понять «гуманітарний коридор», 
«деокупація», «лінія зіткнення», «окупаційна адміністрація Російської Федерації», «тимчасово 
окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)» тощо; 
встановлюються цілі державної політики на тимчасово окупованій території; визначається 
механізм захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях; 
уточнюється порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї; оновлюються 
заходи правового реагування на тимчасово окупованій території; унормовуються особливості 
переміщення товарів на/з тимчасово окупованої території; упорядковуються інші аспекти (освіта, 
військова служба) у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території України. 
 
30 квітня набрав чинності Закон України від 15 лютого № 2040-IX «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», 
більшість із приписів якого застосовуються із 01 березня 2022 року. Ним запроваджено 
щорічну індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів з урахуванням показників 
інфляції та росту середньої заробітної плати й зафіксовано дату щорічної індексації (1 березня). 
Окрім цього, Закон дозволяє достроково призначати пенсії, за півтора роки до досягнення 
пенсійного віку, тим людям, у яких є повний страховий стаж, і трудовий договір з якими розірвано 
у зв’язку зі скороченням штату, ліквідацією підприємства. 
 
29 квітня Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) видано постанову № 502 «Деякі 
питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в 
Україні воєнного стану». У ній втілено рекомендацію органам, уповноваженим 
встановлювати тарифи, протягом дії воєнного стану в Україні не підвищувати тарифи 
на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), у тому числі тарифи на 
теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, послуги з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення для населення та застосовувати їх до споживача (населення) 
на рівні тарифів, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. 
 
Також 29 квітня КМУ видано постанову № 495 «Деякі заходи з формування фондів 
житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 
осіб», якою затверджені «Порядок формування фондів житла, призначеного для 
тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб»; «Порядок викупу, будівництва житла з метою 
передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»; а також «Порядок та умови 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з 
метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Установлено, що 
фонд житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, 
формується сільськими, селищними, міськими радами або уповноваженими ними органами 
шляхом: викупу (придбання) житла; будівництва нового житла; реконструкції наявних будинків і 
гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові; передачі житла в 
комунальну або державну власність; капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема 
об’єктів соціального призначення. Фінансувати ці заходи можна за рахунок коштів державного, 
місцевих бюджетів, коштів міжнародних донорів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, 
інших джерел, не заборонених законодавством. 
 
Того ж дня постановою КМУ № 494 внесені зміни до пункту 4 «Положення про 
добровільні формування цивільного захисту», затвердженого постановою КМУ від 
21 серпня 2013 р. № 616. Відтепер до складу добровільних формувань цивільного 
захисту на добровільних засадах включаються громадяни України, які досягли 18-
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річного віку і здатні за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на них 
обов’язки. Нагадуємо, що добровільне формування цивільного захисту, відповідно до п.2 
вищеназваного Положення, є тимчасовим добровільним об’єднанням громадян, що утворюється 
під час загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій для виконання допоміжних 
робіт. 
 
29 квітня постановою КМУ № 493 внесені зміни до «Положення про інклюзивно-
ресурсний центр», затвердженого постановою КМУ від 12 липня 2017 р. № 545. Нею 
визначено: додаткові задання інклюзивно-ресурсного центру у період воєнного стану, 
надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду); обов’язок центру 
залучати клінічних психологів, психотерапевтів, ерготерапевтів, фізичних терапевтів з метою 
якісного виконання покладених завдань; можливість фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів за 
зверненням заявників виїжджати не лише на місце навчання особи з особливими освітніми 
потребами, але й на місце проживання (перебування), в тому числі тимчасового місця 
проживання (перебування) у період воєнного стану. 
 
Також 29 квітня постановою КМУ № 490 внесені зміни до постанови КМУ від 19 березня 
2022 р. № 333 та викладено у новій редакції «Порядок компенсації витрат за 
тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період 
воєнного стану». Відтепер компенсація надаватиметься фізичним особам – 
громадянам України, віком від 18 років, які є власниками житла або їх представниками, наймачами 
(орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли 
спадщину, і безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, крім 
членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України. Внесені зміни дозволять також залучити 
додаткові кошти на програму «Прихисток» за рахунок міжнародної підтримки. 
 
Того ж дня постановою КМУ № 488 внесені зміни до  постанови КМУ від 9 грудня 
2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 
Підвищено граничний рівень торговельних надбавок, які нараховуються до середньої 
вартості 1 літра палива (дизпалива) – з 5 до 7 грн із урахуванням ПДВ; бензинів автомобільних 
– з 4,55 до 6,50 грн із урахуванням ПДВ. Водночас продовжено строк дії порядку застосування 
граничного рівня торговельної надбавки (націнки) на продовольчі товари, що мають істотне 
соціальне значення, на весь період воєнного стану та на три місяці після його припинення чи 
скасування. 
 
26 квітня постановою КМУ № 492 внесені зміни до постанови КМУ від 26 лютого 2022 р. 
№ 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на 
період введення воєнного стану». Дозволено виплачувати пенсії, грошову допомогу 
через АТ «Укрпошта» у виплатному об’єкті чи з доставкою додому за місцем 
перебування їх отримувачів або шляхом переказу коштів одержувачам без відкриття рахунка в 
банку. 
 
Також 26 квітня КМУ видано постанову № 487 «Про реалізацію спільного з Місією 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста 
України проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки окремих 
категорій населення». В рамках реалізації проекту право на отримання додаткової 
грошової допомоги за рахунок коштів Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та 
Товариства Червоного Хреста України мають особи, які після введення воєнного стану 
перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії 
та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 06.03.2022 р., відомості 
про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. 
Виплата допомоги в рамках реалізації вищеназваного проекту здійснюватиметься в розмірі 
2500 грн. на кожного отримувача на місяць, незалежно від отримання ним інших видів допомоги, 
зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Мінімальний строк 
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надання допомоги становить один місяць з можливістю подальшого збільшення її тривалості та 
перегляду критеріїв з огляду на потреби та наявність необхідного фінансування. 

 
Того ж дня постановою КМУ № 486 внесені зміни до «Порядку обчислення середньої 
заробітної плати», затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100. Тепер 
із розрахункового періоду виключається час, за який відсутні дані про нараховану 
заробітну плату працівника внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного 
стану. Окрім цього, якщо період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, 
працівником відпрацьовано частково, під час обчислення середньої заробітної плати 
враховується сума у розмірі не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої заохочувальної 
виплати. 

 
26 квітня постановою КМУ № 483 внесені зміни до «Порядку організації 
інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти», затвердженого постановою 
КМУ від 10 квітня 2019 р. № 530, і «Порядку організації інклюзивного навчання у 
закладах загальної середньої освіти», затвердженого постановою КМУ від 
15 вересня 2021 р. № 957. Установлено, зокрема, що у період  воєнного стану, надзвичайної 
ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) гранична кількість дітей з особливими 
освітніми потребами в інклюзивних групах, визначена вищеназваними Порядками, не 
застосовується. Заклад дошкільної і загальної середньої освіти не може відмовити в організації 
інклюзивного навчання дитині з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивної групи. 

 
03 травня видано наказ Міністерства юстиції України № 1760/5, яким затверджено 
перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану можуть вчиняти «нотаріальні дії 
щодо цінного майна». У постанові КМУ від 28 лютого №164 «Деякі питання нотаріату 
в умовах воєнного стану» окреслено перелік таких дій. 
 
04 травня Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) поширило 
роз’яснення, як вагітним, котрі через збройну агресію РФ виїхали за кордон, 
українські лікарі дистанційно зможуть відкрити лікарняний, виконуючи вимоги 
наказу МОЗ України від 22 квітня № 675 «Про внесення змін до наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 та Порядку видачі (формування) листків 
непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності». 
 
04 травня Міністерство юстиції України оновило перелік суб`єктів, якими в умовах 
воєнного стану проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців. З метою проведення найбільш нагальних реєстраційних дій у 
зазначеній сфері, Міністерство юстиції України пропонує суб’єктам державної 
реєстрації (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській 
міській, районній, районній у місті Києві державній адміністрації) звертатися з 
листами до нього щодо включення відповідних реєстраторів до «Переліку 
державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних 
органів, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». Лист із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові 
державного реєстратора та його засобу зв’язку необхідно надсилати на електронну адресу: 
callcentre@minjust.gov.ua. 
 
03 травня Координаційний центр з надання правової допомоги поширив своє 
роз’яснення того, коли кримінально протиправне діяння вчинене під впливом 
фізичного або психологічного примусу. Нагадаємо, що відповідно до частини 
першої статті 40 Кримінального кодексу України, не є кримінальним правопорушенням 
дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під 
безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми 
вчинками. 
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02 травня Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України) поширило 
нагадування, що дату початку прийому документів для зарахування до 1 класу 
закладів загальної середньої освіти визначають органи місцевого 
самоврядування. Зарахування дітей здійснюватиметься відповідно до «Порядку 
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти 
для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом МОН України від 16 
квітня 2018 року №367 та наказу МОН України «Про деякі питання організації здобуття загальної 
середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 28 березня 2022 
року №274. Зазначений Порядок не встановлює конкретної дати початку прийому документів. То 
ж органи місцевого самоврядування щороку не пізніше ніж за один місяць до завершення прийому 
документів, необхідних для зарахування, самостійно визначають дату початку прийому 
документів у батьків майбутніх першокласників, або осіб, які їх замінюють. 
 
03 травня Державна прикордонна служба України поширила інформацію про те, яка 
категорія громадян України має право виїхати за кордон в умовах воєнного 
стану. 
 
30 квітня Національна служба здоров’я України роз’яснила, як зберегти здоров’я в 
умовах воєнного часу. Роз’яснення охоплює як загально-медичні поради, так і 
пояснює функціонування системи медичних послуг та державної системи медичних 
гарантій, взаємодії пацієнтів з сімейними лікарями та використання програми 
«Доступні ліки». 
 
29 квітня Координаційний центр з надання правової допомоги поширив своє 
роз’яснення щодо порядку реєстрації новонароджених українців за кордоном. 
 
 
29 квітня Міністерство цифрової трансформації України (далі – Мінцифра України) 
поширило відповіді на найпоширеніші питання щодо допомоги для внутрішньо 
переміщених осіб та єПідтримки.  
 
28 квітня Національне агентство з питань державної служби України оприлюднило 
роз’яснення №152 р/з щодо призначення на посаду державної служби на період 
заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається 
посада (те ж саме стосується посадових осіб місцевого самоврядування). 
 
28 квітня Міністерство розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон України) 
поширило інформаційну довідку щодо нормативно-правового регулювання питань 
організації та виконання першочергових робіт з відновлення пошкоджених 
об’єктів. 
 
27 квітня Мінрегіон України поширив роз’яснення щодо проведення аварійно-
відбудовних чи аварійно-ремонтних робіт та інших першочергових 
відновлювальних робіт для фіксації руйнувань і подальшої ліквідації наслідків бойових 
дій й відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану. 
 
26 квітня та 29 квітня оприлюднені відповіді на найпоширеніші запитання щодо 
застосування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах 
воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 2145-IX, підготовані експертами 
програми USAID із аграрного і сільського розвитку (АГРО), залученими Міністерством 
аграрної політики та продовольства України. 
 
 
26 квітня Фонд державного майна України поновив роботу Єдиної бази даних звітів 
про оцінку у відкритому доступі. Тепер громадяни матимуть можливість визначати 
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вартість нерухомого майна для сплати податків за угодами їх купівлі/продажу, які будуть 
поновлені після відкриття Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
 
15 квітня Державна регуляторна служба України сформувала дайджест для 
органів місцевого самоврядування, узагальнивши їх найбільш популярні запити за 
останній рік. Дайджест створено у вигляді пам’ятки, що містить: - перелік найбільш 
поширених актів, які не вважаються регуляторними, за умови їх прийняття відповідно 
до вимог чинного законодавства; - підбірку спеціальних нормативних актів, як слід 
використовувати під час прийняття вищеназваних актів. 
 
Державна податкова служба України оприлюднила відповідь на питання щодо діючих 
ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод, що діють з 
01.01.2022 року.  
 
Мінцифра України та Міністерство соціальної політики України зібрали всю важливу 
інформацію про види соціальної допомоги на порталі єДопомога, котра доступна 
за цим посиланням. 
 
 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 
Майже 1 300 підручників і посібників електронної шкільної бібліотеки для 
закладів загальної середньої освіти з 1-го до 11-го класу зі всіх предметів, різних 
видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми 
потребами можна завантажити в один дотик на порталі Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти». 
 
Оголошено конкурс короткострокових субгрантів для організацій громадянського 
суспільства задля забезпечення підтримки людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), задля 
сприяння виявленню нових випадків ВІЛ у транзитних і приймаючих громадах, а також 
регіонах, що постраждали від війни. Кінцевий термін подання заявок – 29 червня  
2022 року. Більше інформації – за цим посиланням. 

 
Фонд сприяння демократії оголошує конкурс проєктів, спрямованих на розвиток 
громадянського суспільства та сприяння залученню громадськості до ухвалення 
важливих рішень в Україні. Пріоритет буде надано проєктам, які будуть спрямовані на 
пом’якшення наслідків руйнувань та страждань, й на підтримку українців, які найбільше 
постраждали від війни, спричиненої неправомірними діями російської федерації. Конкурс не має 
кінцевого терміну, заявки розглядатимуться постійно. Загальний бюджет конкурсу – $250,000. 
Більше інформації – за цим посиланням.  

 
У межах проєкту «EU4USociety» міжнародний фонд «Відродження» у співпраці з 
Європейським Союзом оголошує конкурс «Краудфандінг для соціального 
підприємництва». Мета конкурсу – популяризувати соціальне підприємництво, 
сприяти поширенню позитивної практики залучення соціальними підприємствами 
коштів спільноти. Пріоритети конкурсу: залучення коштів громади для підтримки створення нових 
або розширення діючих соціальних підприємств. Можна отримати до 200 000 грн. на покриття 
половини витрат на реалізацію проєкту. Другу половину потрібно зібрати впродовж шести місяців 
на «Спільнокошті» або іншій краудфандинговій платформі. Кінцевий термін прийому заявок: 
15 травня 2022 року. Більше інформації – за цим посиланням.   

 
Розпочався набір на онлайн-курс «Акселератор соціального підприємництва», 
спрямований на сприяння інтенсивному розвитку бізнесу для соціальних стартапів та 
підприємств. Навчання складається з 4-ох навчальних модулів та 12 занять. Навчання 
безкоштовне. Зареєструватися на курс можна до 25 травня за цим посиланням.  
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Проект USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG East), що 
реалізується компанією Кімонікс Інтернешнл Інк., шукає концепції грантових проєктів 
для реалізації заходів, спрямованих на підтримку громадських організацій та 
неурядових організацій під час вторгнення Росії в Україну, які підтримують переміщені 
спільноти на передовій. Для того щоб потрапити у перший раунд розгляду грантових проєктів, 
грантові концепції мають бути подані не пізніше 17:00 за місцевим часом 17 травня 2022 року в 
електронній формі на e-mail: DGE-Grants@ukraineDG-East.com з обов’язковою вказівкою на 
річний програмний запит №APS02. DG East продовжуватиме приймати грантові проєкти до 17:00 
за місцевим часом 4 серпня 2022 року або до тих пір, поки кошти не будуть вичерпані.  
12 травня 2022 року проект проведе зустріч перед поданням заявок в онлайн-режимі з 15:00 до 
16:00 за київським часом. Зацікавлені заявники, які бажають взяти участь у зустрічі, повинні 
підтвердити свою присутність, надіславши ім’я учасника та назву організації на вищеназвану 
адресу (у темі листа зазначити: APS участь у семінарі). Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з 
Благодійним Фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» оголошують конкурс ініціатив 
на підтримку діяльності Рад внутрішньо переміщених осіб у рамках програми СИЛА 
(Єднання через спільні дії молоді). Програма СИЛА спрямована на зміцнення 
потенціалу та соціального капіталу молоді віком 18-29 років задля створення належних умов для 
інтеграції ВПО в Україні. До участі в конкурсі запрошуються молодіжні організації, а також 
об’єднання ВПО, що працюють із молоддю та готові втілити проєкт, що підвищить спроможність 
Ради ВПО та розширить її адвокаційні можливості на підтримку ВПО. За результатами конкурсу 
відібрані грантоотримувачі отримають грант у розмірі до $5,000 для втілення своїх проєктів на 
підтримку Рад ВПО на період до 31 липня 2022 року. Конкретний розмір гранту та період його 
реалізації буде визначено залежно від специфіки затвердженого проєкту. Дата початку прийому 
заявок: 05 травня 2022 року, дата завершення – 15 травня 2022 року, 23:59 (UTC+2, за Києвом). 
Більше інформації – за цим посиланням. 

 
Програма швидкої бізнес-підтримки молодіжних підприємств «Мріємо та діємо» 
здійснюється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві 
з Making Cents International (MCI) MCI та Школою усвідомленого підприємництва. 
Шукаємо молодіжні бізнеси з усіх регіонів України (окрім безпосередньої зони 
військових дій на Cході), надаючи перевагу соціальним підприємствам та бізнесам, господарська 
діяльність яких сприяє задоволенню нагальних соціальних потреб українців (харчування, одяг, 
житло, послуги доставки, медичні та реабілітаційні послуги тощо) в умовах воєнного і пост-
воєнного стану. Вимоги та умови можна знайти тут. Більше інформації – за цим посиланням. 

 
ENGin пропонує безкоштовну, якісну практику з англійської мови, об’єднуючи українців 
віком 13-30 років з волонтерами з США та інших країн. Програма дає можливість 
спілкуватися з волонтером один-на-один протягом години щотижня безкоштовно. Ми 
проводимо коротке інтерв’ю кожного учасника та волонтера, щоб забезпечити безпеку 
та якість програми. Для участі у ENGin просимо представників зацікавлених навчальних закладів 
заповнити анкету, після чого з Вами зв’яжуться представники Програми. Більше інформації – за 
цим посиланням. 

 
«На Урок» оголошує старт XIII Всеукраїнської інтернет-олімпіади. Це цікавий і 
захопливий інтерактив, що допоможе перевірити якість здобутих учнями знань із 
двадцяти навчальних дисциплін. А ще це нестандартні завдання та гарантовані 
нагороди для кожного! Переможцем стане кожен, адже усі учасники олімпіади 
отримають яскраві нагороди: дипломи за I, II та III місце, або сертифікати про участь. Реєстрація 
на олімпіаду триватиме до 20 травня. Завдання олімпіад будуть відкриті з 21 березня до 20 травня 
включно. А вже 23 травня учні отримають свої нагороди! Зареєструватися школярі можуть як 
самостійно, так і звернувшись за допомогою до вчителя. 
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Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Мріємо та діємо» у 
межах гранту «Море Можливостей» запрошує подавати сміливі та новаторські 
проєкти, які відповідають цілям програми та сприяють розвитку лідерського потенціалу 
молоді (віком 10–35 років) і формують українську ідентичність. Запропоновані заходи 
повинні підтримувати розширення економічних можливостей для молоді, і/або посилення її 
громадянської активност, соціальної згуртованості, просування різноманіття та включення 
недостатньо представлених груп, а також покращення підходів до застосування принципів 
гендерної рівності та соціальної інклюзії. Конкурс буде відкритий до 19 травня 2022 р. Вимоги та 
умови можна знайти за цим посиланням. Більше інформації – за цим посиланням. 

 
Міні-грант «Поширення вживання української мови в Україні» від американської 
фундації «Я розмовляю українською» сприяє поширенню вживання української мови в 
Україні. Ми пітримуємо проєкти, які стануть каталізаторами для дедалі більшого 
вжитку української мови в будь-якій царині: в освіті, в бізнесі, в культурних заходах, в 
соціальних мережах, тощо. Подавати заявки можуть як фізичні особи, так і організації. Розмір 
гранту – до 100.000 грн. Форма заявки доступна за цим посиланням. У разі питань – звертайтеся 
на e-mail ISpeakUkrainian@gmail.com. Більше інформації – за цим посиланням. 

 
Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську агенцію 
розвитку та співробітництва (SDC), котра реалізує низку малих проектів, спрямованих 
на підтримку громадських організацій. Заявниками можуть бути українські неурядові 
організації з адекватною організаційною структурою і належним фінансовим досвідом. 
У виняткових випадках заявниками можуть бути комерційні або комунальні організації (за умови 
попереднього погодження з програмою). Програма підтримає малі проекти у наступних сферах: 
охорона здоров'я; місцеве самоврядування та децентралізація; розвиток торгівлі, розвитку малих 
та середніх підприємств; стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування; 
соціальні послуги; реагування на наслідки війни; законність, справедливість; культурні заходи. 
Запропоновані проекти повинні грунтуватися на місцевих ініціативах і бути спрямованими на 
задоволення потреб громади на умовах залученості (партисипативності), а також сприяти 
вивченню і просуванню нових ідей та підходів у відповідному регіоні. Бюджет проекту –  
від 100 000 – 600 000 грн. Форма заявки доступна за цим посиланням. Електронні копії проектних 
пропозицій для попереднього розгляду мають бути надіслані у Швейцарське Бюро 
співробітництва за адресою електронної пошти kye.SCO@EDA.Admin.ch. Більше інформації – за 
цим посиланням. 

 
 

З повагою, 

 
 

 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
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