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завершується дванадцятий тиждень, упродовж якого український народ, лідери територіальних 

громад, за підтримки Європейського Союзу та інших держав продовжують героїчно й самовіддано 

захищати Україну від вторгнення Російської Федерації. Разом ми здолаємо всі негаразди і 

повернемося до процвітання. 

 

Щиро вітаємо Україну з перемогою у пісенному конкурсі «Євробачення 2022»! Президентка 

Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен 14 травня написала: «Сьогодні ввечері Ваша пісня 

підкорила наші серця. Ми святкуємо Вашу перемогу в усьому світі. ЄС з Вами». Також Президент 

Європейської Ради Шарль Мішель висловив побажання, щоб «наступного року Євробачення 

можна було провести у Києві, у вільній та єдиній Україні». 

 

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 

07 травня набрав чинності Закон України «Про дерадянізацію законодавства 
України» від 21 квітня № 2215-IX. Відтепер на території України не застосовується 
низка актів органів державної влади і органів державного управління Союзу РСР 
(зазначених у Додатку 1 до вищеназваного Закону України) та Української РСР 
(зазначених у Додатку 2 до вищеназваного Закону України), окрім тих положень, що не 
суперечать Конституції України і Закону України «Про правонаступництво України» та стосуються: 
суверенітету України та її територіальної цілісності в межах існуючого державного кордону 
України; адміністративно-територіального устрою України; опису, нагородження, правил носіння 
та передачі (в тому числі і через спадкування) орденів, медалей, орденських стрічок та стрічок 
медалей на планках, знаків розрізнення, почесних звань, звань СРСР. Внесені також зміни до 
Кодексу законів про працю України та Житлового кодексу України. 
 
01 травня набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року № 2123-IX «Про 
внесення змін до законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний 
статут Національної поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції, у тому 
числі під час дії воєнного стану». На період дії воєнного стану Національна поліція 
наділена додатковими повноваженнями. Зокрема, задля отримання інформації, необхідної для 
виконання своїх завдань та повноважень Національна поліція може надсилати письмовий запит 
до органів місцевого самоврядування, які зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості 
– не пізніше десятиденного строку з дня отримання запиту, надати відповідну інформацію або 
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повідомити про причини, що перешкоджають її наданню. Окрім того, якщо у поліцейського є 
інформація про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно 
залишила місце для утримання військовополонених, то поліцейський може через це зупиняти 
транспортний засіб та вимагати у них пред’явлення документів. 
 
12 травня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) «Про 
внесення змін до пункту 2 Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 29 квітня № 551. У Порядку 
передбачено можливість завдання: збитків водним ресурсам; шкоди атмосферному 
повітрю та земельним ресурсам. Постановою також розширено показники, за допомогою яких 
визначатиметься розмір: втрат лісового фонду, надр, акваторії морів, збитків природно-
заповідному фонду. Окрім того, уточнено перелік органів виконавчої влади, які визначатимуть 
розмір шкоди та збитків за наведеними напрямками. 
 
07 травня видано постанову КМУ № 546, якою внесені зміни до пункту 20 «Порядку 
подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів 
щодо передачі в оренду державного та комунального майна», затвердженого 
постановою КМУ від 15 липня 2020 р. № 647. Тепер під час дії воєнного стану строк 
розгляду скарг та пропозицій через організацію та проведення аукціонів щодо передачі в оренду 
державного та комунального майна комісією Міністерства економіки України може бути 
продовжений за рішенням самої комісії на інший, більш обґрунтований строк.  
 
Також 07 травня видано постанову КМУ № 545, якою внесені зміни до «Положення про 
єдину державну систему цивільного захисту», затвердженого постановою КМУ від 
9 січня 2014 р. № 11. Передбачено, що додатковими завданнями єдиної державної 
системи цивільного захисту у відбудовний період стане: проведення цільової 
мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій; ліквідація 
наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження; 
вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення 
населення; визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного 
розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій; 
залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної 
допомоги. 
 
Того ж дня видано постанову КМУ № 544, якою внесені зміни до постанови КМУ від 6 
травня 2001 р. № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних 
навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад». Оновлено 
перелік типів позашкільних закладів й замість шкіл естетичного виховання 
запроваджено «мистецькі школи: музична, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв 
тощо». 
 
07 травня видано постанову КМУ № 541, якою затверджено «Порядок реалізації 
експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі 
замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон». Документи подаються до 
територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних 
послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його 
відокремленого підрозділу за місцем звернення громадян України. 
 
Також 07 травня КМУ видано постанову № 540 «Деякі питання виплати у 2022 році 
разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань». 
Затверджено «Порядок використання у 2022 році коштів державного бюджету, 
передбачених для виплати такої допомоги». Передбачено, що у 2022 році виплата такої грошової 
допомоги здійснюватиметься структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 
районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у 
містах (у разі їх утворення) рад. Вищеназвані виплати здійснюватимуться особам, які не 
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перебувають на обліку в територіальних органах Пенсійного фонду України як особи, яким 
призначено пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), станом на 5 травня 2022 р., шляхом 
перерахування коштів на спеціальні рахунки військових частин, установ і організацій за місцем їх 
служби, а особам, які не є військовослужбовцями, поліцейськими, особами начальницького та 
рядового складу, - на поточні рахунки таких осіб в уповноважених банках. 
 
Того ж дня видано постанову КМУ № 539, якою утворено «Міжвідомчу 
координаційну раду з питань охорони психічного здоров’я та надання 
психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації проти України», та затверджено Положення про неї. 
Вищеназвана Міжвідомча координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань може 
взаємодіяти із органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, та має право отримувати від них інформацію, необхідну для виконання покладених 
на неї завдань; а також залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками). 
 
03 травня видано постанову КМУ № 535, якою внесені зміни до постанови КМУ від 18 
березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської 
діяльності в умовах воєнного стану». Установлено, що у період воєнного стану 
право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами 
господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та 
суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження 
господарської діяльності, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного 
характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської 
діяльності за затвердженим переліком. Дозвільні органи та суб’єкти надання публічних 
(електронних публічних) послуг на своїх офіційних веб-сайтах розміщують переліки поданих 
декларацій. У разі коли декларації мають бути подані до органів місцевого самоврядування або 
комунальних підприємств, такі декларації спрямовуються засобами Порталу Дія через обласні 
державні адміністрації. 
 
Також 03 травня видано постанову КМУ № 534, якою внесені зміни до постанови КМУ 
від 26 жовтня 2011 р. № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» та до постанови КМУ від 25 грудня 2015 
р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». Зміни стосуються структури і формату інформаційних файлів, формування заяв у 
сфері державної реєстрації прав, формування заяви власника про заборону вчинення 
реєстраційних дій тощо. 
 
Того ж дня видано постанову КМУ № 531, якою внесені зміни до пункту 8 «Порядку 
призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або 
місце проживання їх невідоме», затвердженого постановою КМУ від 22 лютого 2006 р. 
№ 189. Відтепер тимчасова допомога призначається з урахуванням матеріального стану сім’ї, в 
якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців, але не менше 50 %прожиткового мінімуму для дитини відповідного 
віку. 
 
03 травня видано постанову КМУ № 529, якою внесені зміни до постанови КМУ від 25 
квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій» та до постанови КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1440 
«Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення у 2022 році». Установлено, що розрахунок фактичної вартості медичних послуг на 
місяць за всіма пакетами медичних послуг для їх надавачів, які розташовані на території, на котрій 
введено воєнний стан, визначатиметься відповідно до програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення. Натомість умови договорів про медичне обслуговування населення 
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щодо необхідності внесення інформації до електронної системи охорони здоров’я та подання 
звітів про медичні послуги не застосовуватимуться.  
 
Також 03 травня видано постанову КМУ № 520, якою 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. Доповнено перелік видатків другої черги, зокрема, для забезпечення 
надання безперебійної медичної допомоги закладами охорони здоров’я, що потребує закупівлі та 
монтажу медичного обладнання, систем постачання медичного кисню; а також на соціальну 
підтримку громадян в умовах війни, зокрема: на виплату одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка», для безперебійного проведення платежів на оплату послуг з оздоровлення і 
відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, у відповідних дитячих оздоровчих 
таборах; для безперебійного надання соціальних послуг надавачами, з якими органами місцевого 
самоврядування укладено відповідні договори. 
 
Того ж дня КМУ видано постанову № 515 «Деякі питання зарахування акцизного 
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових 
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах». Нею затверджено «Порядок 
зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах». Державна податкова служба уповноважена щомісяця визначати 
відповідно до цього Порядку частки для зарахування акцизного податку у розрізі бюджетів 
місцевого самоврядування з урахуванням актуального довідника місцевих бюджетів, 
оприлюднювати такі частки на своєму офіційному веб-сайті та подавати їх Державній 
казначейській службі України; а також надавати роз’яснення щодо застосування норм 
вищеназваного Порядку. Державна казначейська служба України щомісяця здійснюватиме 
розподіл акцизного податку між відповідними бюджетами місцевого самоврядування згідно з 
отриманими частками не пізніше останнього робочого дня кожного місяця. 
 
8 травня Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) опублікувала 
роз’яснення для пацієнтів щодо порядку підготовки до планової операції. 
Наказом Міністерство охорони здоров’я України від 20 березня №507 скасовано 
заборону на проведення планових госпіталізацій та операцій.  
 
5 травня НСЗУ оприлюднило роз’яснення щодо особливостей діагностики та 
лікування ВІЛ за програмою медичних гарантій. Адже загроза зараження ВІЛ під 
час воєнних дій зростає, бо люди менше звертаються до лікарів та піддаються більшим 
ризикам, використовуючи недезинфіковані інструменти у військово-польових умовах, 
унаслідок зростання контактів з кров’ю при наданні меддопомоги тощо. НСЗУ інформує про 
перелік послуг у пакеті «Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ-інфекцією», способи 
отримати медичну допомогу за пакетом, та рекомендує організації, що допомагають захищати 
права пацієнтів з ВІЛ. 
 
3 травня Національне агентство з питань державної служби поширило інформацію про 
розширення доступного функціоналу Порталу управління знаннями. Зокрема, 
доступними є наступні опції: щодо створення та редагування інформації щодо свого 
органу державної влади/місцевого самоврядування; щодо перевірки та схвалення 
облікових записів користувачів; щодо зміни статусу профілю користувачів 
(активація/деактивація); щодо відстеження запитів на участь у навчанні; щодо моніторингу 
досягнутих результатів виконання індивідуальних програм професійного розвитку; щодо 
відстеження потреб у професійному навчанні; щодо створення адресних рекомендацій на участь 
у навчанні; щодо створення групових запитів до провайдерів на проведення навчання; щодо 
погодження запитів на участь у навчанні за програмами. 
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02 травня видано постанову правління Пенсійного фонду України № 4-1 «Про 
затвердження форми витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності». 
Її затверджено з урахуванням положень «Порядку організації ведення Електронного 
реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього», затвердженого 
постановою КМУ від 17 квітня 2019 року №328. 
 
Національне агенство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) нагадує, що 
декларацію будь-якого виду посадовці можуть подавати впродовж війни та ще 
трьох місяців після її завершення, не порушуючи вимоги щодо терміну подачі 
декларації. Якщо ж Ви уже маєте всю необхідну інформацію для заповнення 
декларації, а також хочете її подати, то можете це зробити через свій персональний кабінет у 
Реєстрі декларацій: https://portal.nazk.gov.ua/login. НАЗК обмежило лише доступ до публічної 
частини Реєстру декларацій та пошуку декларацій посадовців, щоб не наражати на небезпеку 
публічних службовців на окупованих територіях України. Проте Ви можете отримати доступ до 
всіх поданих раніше документів після входу до персонального кабінету. Зверніть увагу, що у 
кабінеті всі Ваші документи будуть відображатися із персональними даними, які у відкритій 
частині реєстру були заховані. 
 
Міністерство культури та інформаційної політики України й Український інститут 
національної пам’яті поширили рекомендації щодо пам’ятних об’єктів, пов’язаних 
з історією та культурою Росії та СРСР, які органи місцевого самоврядування 
можуть використати під час проведення декомунізації. Адже очищення публічного 
простору від маркерів імперських претензій на українські землі повинно супроводжуватися 
глибшим переосмисленням цієї частини української історичної та культурної спадщини, 
виробленням на рівні суспільства відповідних наративів. Водночас, питання демонтантажу 
монументів та зміни назв об’єктів топоніміки, пов’язаних з російською історією та культурою, 
повинні вирішуватись відповідно до чинного законодавства. Рішення щодо демонтажу, 
перенесення чи збереження у музейному фонді об’єктів та назв об’єктів топоніміки, пов’язаних із 
російською історією та культурою, повинні враховувати висновки науковців та незалежних 
експертів щодо історичної, мистецької цінності таких об’єктів, їхньої унікальності та доцільності 
вважати їх за «маркер» російських імперських претензій. Стосовно об’єктів культурної спадщини, 
які мають відповідний правовий статус, варто розглядати варіанти зняття такого статусу або 
переміщення об’єкта культурної спадщини. Міністерство культури та інформаційної політики 
наводить перелік документів, необхідних при ухваленні рішень щодо усунення з публічного 
простору тих чи інших об’єктів культурної спадщини або об’єктів топоніміки. 
 
Міністерство закордонних справ України запустило російськомовну версію онлайн-
архіву воєнних злочинів Росії для російськомовної аудиторії по всьому світу задля 
забезпечення доступу усім, які спілкуються російською мовою, до перевіреної 
інформації про звірства російської армії в Україні та гарантувати притягнення 
російських воєнних злочинців до відповідальності. На сайті задокументовані воєнні злочини, 
скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. 
Онлайн-архів доступний за цим посиланням. 
 

 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 
Завдяки фінансуванню ЄС та уряду Німеччини через програму технічної підтримки 
«EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку 
впроваджує GIZ, Міністерство цифрової трансформації України на порталі «Дія» 
проводить грантовий конкурс для мікро- та малих підприємств, які постраждали від 
збройної агресії РФ. То ж підприємства, котрі були зареєстровані не пізніше від 31 грудня 2021 
року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, 
Луганській, Київській областях і які тимчасово перемістилися з цих областей або постраждали 
внаслідок бойових дій та можуть це підтвердити мають змогу претендувати на мікро-грант на суму 
125.000 грн. (4.000 євро). Подати заявку можна за цим посиланням. Більше інформації – за цим 
посиланням.  

https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/366559842181902
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2019-%D0%BF#Text
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nagaduyemo-deklarantam-otrymaty-dostup-do-vsih-podanyh-do-nazk-dokumentiv-ta-podaty-deklaratsiyu-vy-mozhete-v-personalnomu-kabineti-u-reyestri-deklaratsij/
https://portal.nazk.gov.ua/login
https://docs.google.com/document/d/1lXZiK-x7FPIO603DLjvHnMjgBbkS8-3-0fLDo6EpEU8/edit
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/pozyciya-mkip-ta-uinp-shchodo-pamyatnyh-obyektiv-povyazanyh-z-istoriyeyu-ta-kulturoyu-rosiyi-y-srsr
https://war.ukraine.ua/ru/russia-war-crimes/
https://diia.gov.ua/services/otrimannya-minigrantu-vid-eu4business
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/13/687012/


 

 

GIZ розпочала реалізацію нової регіональної програми «Зміцнення громадянськ ого 
суспільства в країнах Східного партнерства» від імені Федерального міністерства 
економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) на 2022 – 2024 роки. 
Програма спрямована на підтримку організацій громадянського суспільства (далі – 
ОГС) у країнах, асоційованих з ЄС і державах Східного партнерства (у т.ч. й для України) задля 
досягнення Цілей сталого розвитку. GIZ запрошує ОГС, які зацікавлені розвивати свій внутрішній 
та зовнішній потенціал, отримувати підтримку для розробки стратегічних документів для кращого 
функціонування та стабільності своїх організацій, брати участь у навчальних заходах та 
реалізовувати цікаві проекти у громадах, а також готові ділитися досвідом, сприяючи сталому та 
інклюзивному місцевому розвитку. У разі зацікавленості просимо надіслати Лист зацікавленості, 
додану форму заявки та статут організації на електронну адресу: iryna.harkavtseva@giz.de. 
Кінцевий термін прийому заяв – 30 травня 2022 року. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» заснувала консультаційний центр 
«ЮрФем: підтримка», який надає правові консультації та здійснює подальший 
адвокатський супровід постраждалих від воєнних злочинів, зґвалтування, сексуальних 
домагань, а також від всіх видів гендерної дискримінації. У разі потреби телефонуйте 
068-145-55-90 (з понеділка по п’ятницю з 9 до 18 год.). Більше інформації – за цим посиланням. 
 
За фінансової підтримки Національного фонду підтримки демократії триває пошук 
учасників для реалізації проєкту «У складні часи ми стаємо сильнішими: підтримка 
життєдіяльності українських неурядових організацій» для підтримки неурядових 
організацій із різних куточків України задля укріплення ментального здоров’я їх 
працівників шляхом проведення 20 особистих консультацій/ коуч сесій. На консультаціях учасники 
зможуть розібрати власні ситуації в організаціях та пропрацювати особисті кейси. Анкета для 
участі доступна за цим посиланням. Тривалість програми – 4 місяці (червень – вересень). 
Завершення набору учасників на майстер-класи – 22 травня 2022 року. Більше інформації – за 
цим посиланням. 
 
Громадська організація «Громадські ініціативи України» оголосила конкурс проектних 
пропозицій «На місцевих ініціативах будується сильна Україна» для збереження 
та підтримки ініціатив громадян у малих населених пунктах України під час війни. 
Можуть фінансуватися регіональні та локальні ініціативи, які направлені на вирішення 
найбільш гострих проблем, що стоять перед окремою громадою чи суспільством загалом, 
наприклад, допомога Збройним силам України або внутрішньо переміщеним особам у своїй 
громаді, волонтерство у різних проявах тощо. Заявки приймаються до 25 травня 2022 року 
включно. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
За сприяння комунікаційної агенції Fly_Academy, Офісу з розвитку підприємництва та 
експорту та Дія.Бізнес відбудеться низка вебінарів «Бренд підприємця – українець». 
Це безкоштовна соціальна майстерня для малого та середнього бізнесу, яка 
покликана показати підприємцю як можна посилити свою роль лідера для відновлення 
й розвитку бізнесу в Україні та як ефективно використовувати свою особисту соціальну діяльність 
у комунікації бізнесу. Участь у вебінарах безоплатна за умови реєстрації за цим посиланням. 
 
ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» спільно із міжнародними 
партнерами реалізовує ініціативу «Допоможи жінкам-аграріям в Україні» задля 
підтримки українських жінок-підприємців, які працюють в аграрному секторі та 
постраждали від війни з Російською Федерацією. Якщо Ви бізнес-леді та потребуєте 
допомоги – заповніть форму за цим посиланням. 
 
Громадський простір зібрав на своєму порталі важливу інформацію про гарячі лінії та 
ресурси громадських організацій, державних органів та служб, міжнародних 
організацій, які надають консультації за відповідними напрямами. Вона доступна за 
цим посиланням. 
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Інститут гуманітарних досліджень Відня надає журналістам, науковцям, митцям, 
інтелігенції, перекладачам та архівістам з України, які документують війну, підтримку 
до 5000 євро. Кінцевий строк подання заявок (англійською мовою) 31 травня 2022 року. 
Більше інформації – за цим посиланням. 

 

 
З повагою, 

 
 
 
Хельге Арендс 
 

від імені 
 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
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