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Україна продовжує мужньо протистояти агресії Російської Федерації. Упродовж минулого тижня 
органи місцевого самоврядування продовжували відігравати надважливу роль у підтримці 
добровольчих формувань територіальних громад, територіальної оборони. Окрім того, вони 
забезпечували внутрішньо переміщених співгромадян житлом, їжею та надавали їм необхідні 
послуги.  
 
У цьому листі наведено останні зміни у законодавстві (зокрема, у сферах освіти, охорони 
здоров'я, житлових та земельних відносин, адміністративних послуг, соціального захисту, 
управління людськими ресурсами), а також нові заходи підтримки, спрямовані у тому числі й на 
внутрішньо переміщених осіб, виробництво та постачання сільськогосподарської продукції тощо. 
 
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 

22 травня Законом України № 2264-IX затверджено Указ Президента України від 
17 травня 2022 року № 342/2022 «Про продовження строку проведення загальної 
мобілізації». Строк проведення загальної мобілізації продовжено з 25 травня на 90 
діб. 
 
Також 22 травня Законом України № 2263-IX затверджено Указ Президента України 
від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні». Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 року строком на 90 діб. 
 
27 травня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12 травня № 2253-IX, 
яким внесені зміни до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу 
України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про рекламу», «Про 
соціальний діалог в Україні», «Про зайнятість населення». Законом України заборонено: 
необґрунтовано відмовляти у прийнятті на роботу, тобто відмовляти без будь-яких мотивів або з 
підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, 
не передбачених законом; в оголошеннях (рекламі) про вакансії (прийом на роботу) пропонувати 
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роботу (зайнятість) лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може 
виконуватися виключно особами певної статі, або зазначати певні вимоги щодо раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, 
етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи 
наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця 
проживання, членства у професійній спілці чи іншому громадському об’єднанні тощо. 
Працівникам надано право звертатися зі скаргою до органів місцевого самоврядування, якщо 
вони зазнали дискримінації у сфері праці. Також Законом запроваджено можливість: укладення 
колективного договору з фізичними особами, які використовують найману працю; поширення дії 
галузевої (міжгалузевої) угоди на усіх роботодавців відповідної галузі за рішенням центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових 
відносин (зараз формування такої політики забезпечує Міністерство економіки України). Законом 
також оновлено: вимоги щодо недопущення дискримінації в оголошеннях (у рекламі) з 
працевлаштування; ознаки масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця; обов'язок 
роботодавця надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення працівників 
профспілковому представнику; порядок проведення роботодавцем консультацій з 
профспілковими представниками перед масовими звільненнями працівників.  
 
Також 27 травня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської 
продукції під час воєнного стану» від 12 травня № 2246-IX. Законом України 
спрощено фітосанітарні вимоги при експорті, імпорті та переміщенні продукції 
рослинного походження територією України (запроваджується фітосанітарний сертифікат в 
електронній формі); спрощується процедура подання документів для державної реєстрації 
пестицидів і агрохімікатів; надана можливість українським виробникам органічної продукції, які 
виробляють її за стандартами Європейського Союзу, перейти на українські стандарти 
виробництва без додаткового перехідного періоду, а також можливість одержати державну 
підтримку; перенесено введення в дію Закону України «Про ветеринарну медицину» на один рік 
після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 01 січня 2024 року. 
 
Того ж дня набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до підпункту 8 пункту 
3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» щодо продовження трансформації освітньої мережі та захисту 
прав учасників освітнього процесу» від 14 квітня № 2208-IX. Законом продовжено 
граничний строк оновлення освітньої мережі та санаторних шкіл із 01 липня 2022 до  
01 липня 2025 року. 
 
26 травня офіційно оприлюднено Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» від 12 травня 
№ 2255-IX. Законом України внесені зміни до Законів України «Про оренду землі», 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Встановлено, що правочин 
щодо розірвання договору оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, 
орендарем (суборендарем) за яким є юридична особа приватного права (крім акціонерного 
товариства, повного та командитного товариства), є значним правочином та потребує прийняття 
загальними зборами учасників або іншим вищим органом такої юридичної особи попереднього 
рішення про надання згоди на його вчинення (крім випадку, якщо статутом юридичної особи 
прямо передбачено, що такий правочин не є значним). Органи місцевого самоврядування та їх 
посадові особи отримали статус заявників  у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Закон України № 2255-IX набирає чинності з 
26 липня 2022 року. 
 
20 травня Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) видано постанову № 607 «Про 
внесення змін до деяких постанов КМУ щодо призначення пільг та житлових 
субсидій». Внесено зміни, зокрема, до «Положення про порядок призначення 
житлових субсидій», затвердженого постановою КМУ від 21 жовтня 1995 р. № 848. 
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Відтепер форма акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного 
місця проживання особи затверджується Міністерством соціальної політики України. 
Установлено, що якщо рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на 
підставі акта обстеження, він складається уповноваженою посадовою особою виконавчого органу 
сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та передається 
структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.  

 
Також 20 травня КМУ видано постанову № 605 «Про внесення змін до деяких постанов 
КМУ щодо соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів 
війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України». 
Зокрема, внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначених у 
статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», визнані 
такими, що потребують поліпшення житлових умов.  

 
Того ж дня, постановою КМУ № 604 внесені зміни до «Порядку фінансування 
виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів», 
затвердженого постановою КМУ від 19 серпня 2020 р. № 745. Уточнено, що витрати 
на підготовку і проведення повторних виборів депутатів обласних, районних, районних 
у місті, а також міських, сільських, селищних рад (незалежно від кількості виборців у 
територіальній громаді), сільських, селищних, міських голів, проміжних виборів депутатів 
сільської, селищної, міської ради у відповідному багатомандатному виборчому окрузі 
здійснюються територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів відповідних місцевих 
бюджетів. 

 
17 травня постановою КМУ № 602 внесені зміни до деяких постанов КМУ щодо 
посилення соціальної підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у 
зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Зокрема, зазнали 
змін: 

• пункт 21 «Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи», затвердженого постановою КМУ від 01 жовтня 2014 р. № 509, 
доповнено нормою, відповідно до якої внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву в 
електронній формі через Портал Дія, після включення відомостей про неї до Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб може звернутися до 
уповноваженого органу або уповноваженої особи територіальної громади/центру надання 
адміністративних послуг за місцем перебування на обліку для отримання довідки у паперовій 
формі; 

• «Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», 
затверджений постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 332. Відтепер внутрішньо 
переміщені особи, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 
пошкодження, матимуть право на відшкодування відповідних витрат у разі подання заявки 
до 20 травня 2022 р., або за умови подання документального підтвердження від органів 
місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 
Федерації; 

• постанова КМУ від 16 квітня 2022 р. № 457 «Про підтримку окремих категорій населення, 
яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України». 
Спрощено порядок отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких 
включено до Єдиної інформаційної бази даних. Окрім цього, особам, які не мають і не мали 
статусу внутрішньо переміщених осіб і проживають у деокупованих (деблокованих) 
населених пунктах або у населених пунктах, які розташовані у зоні активних бойових дій чи 
постійних обстрілів, або у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні), можуть надаватися грошові виплати міжнародними організаціями відповідно до 
визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм між центральним 
органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики 
у відповідній сфері, та відповідною міжнародною організацією. Для отримання таких 
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грошових виплат зазначені особи можуть подати заяву на отримання допомоги шляхом 
заповнення форми на інформаційній платформі «єДопомога» (edopomoga.gov.ua) або 
засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Дія. 

 
17 травня постановою КМУ №  594 зупинено дію  пункту 414 постанови КМУ від 
09 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», відповідно до якого раніше було запроваджено граничний рівень 
торговельної надбавки на вартість палива. 
 
Також 17 травня  розпорядженням КМУ № 391-р внесені зміни у додаток до 
розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. № 523 «Деякі питання надання 
адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг». Зміни 
стосуються реєстрації і перереєстрації колісних транспортних засобів та видачі 
свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.  
 
21 травня Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) опублікувала 
роз’яснення щодо того, які безоплатні медичні послуги надаються немовлятам в 
Україні. Щоб знайти медичний заклад, де допомогу можна отримати безплатно, 
телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Наразі інформація про 
перелік закладів на офіційному сайті закрита з міркувань безпеки. 
НСЗУ також нагадує, що завдяки медичному висновку про народження, сформованому в 
електронній системі охорони здоров’я, батьки немовляти можуть отримати послуги від держави 
при народженні дитини без відвідування державних установ через портал «Дія». Зокрема, 
свідоцтво про народження та внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів, а також інші 
послуги, повʼязані з допомогою від держави – грошову допомогу батькам, грошову компенсацію 
пакета малюка тощо. Щоб отримати послугу, потрібно, аби батьки мали громадянство України й 
уклали шлюб в Україні, а дитина була народжена у медичному закладі, що видає електронні 
висновки. Також доступна відеоверсія цього роз’яснення НСЗУ. 
 
У зв’язку з тим, що 20 травня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого 
самоврядування у період дії воєнного стану» №2259, Національне агентство 
України з питань державної служби оприлюднило низку порад, аби допомогти 
державним органам швидко та якісно організувати підбір та призначення на посади державної 
служби в період дії воєнного стану. Вважаємо, що ці поради будуть корисні й представникам 
органів місцевого самоврядування, адже вони стосуються внутрішньої комунікації щодо потреб у 
персоналі, ризиків, що існують при підборі кандидатів в умовах воєнного стану та дій, що 
допоможуть їх нівелювати. 
 
Державна міграційна служба України (далі – ДМСУ) підготувала відповіді на 
поширені питання в період воєнного стану. Зокрема, щодо можливого терміну дії 
небіометричного закордонного паспорта; щодо отримання виготовлених паспортів 
у відділеннях ДМСУ, відмінних від тих, де було подано документи на виготовлення 
паспорта; щодо завершення оформлення та отримання паспортів у безпечних регіонах; щодо 
отримання закордонного паспорта дитини не тим з батьків, хто подав документи на їх 
оформлення тощо. 
 

26 травня Міністерство внутрішніх справ України поширило наступне 
повідомлення:  «Відповідно до частин першої-третьої статті 9 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» від 15 квітня 2022 року № 1207-VII, державні органи та органи 
місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та 
службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
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Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність 
вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не 
передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий незаконними органами 
та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків. Отже, нормативно-правові акти 
окупаційних сил та окупаційних адміністрацій російської федерації є недійсними та не створюють 
жодних правових наслідків. Недійсність цих актів не підлягає оскарженню та не може бути 
скасована. 
Водночас відповідно до вимог Женевської конвенції та положень національного законодавства 
України, з урахуванням роз’яснень, наданих Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, в умовах тимчасової окупації дозволено: проводити освітній 
процес за українськими освітніми програмами, забезпечувати надання медичними закладами 
послуг населенню та здійснювати заходи із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 
пожежогасіння. 
При цьому забороняється: співпраця з державою-агресором, збройними формуваннями та/або 
окупаційною адміністрацією держави-агресора; здійснення пропаганди держави-агресора у 
закладах освіти, вчинення дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-
агресора у закладах освіти; добровільно займати посади у незаконних органах держави агресора, 
у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, або добровільно обиратись до таких 
органів». 
 

 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 
Міністерство цифрової трансформації України започаткувало інноваційний формат 
гарячої лінії –  віртуальний центр «Дія.Бізнес» для вимушених переселенців з 
України, котрі в європейських країнах відчувають брак інформації про правила й 
процедури оформлення власного перебування, реєстрації бізнесу, працевлаштування 
та отримання допомоги. Під час пілотного проекту фахівці центрів «Дія.Бізнес» 
консультуватимуть українців щодо перебування в 7 країнах: Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, 
Словенії, Литві та Німеччині. Відповіді на запити інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально. 
Отримати безоплатну консультацію можна за номерами телефонів: +080 033 31 83 (дзвінки 
безоплатні на території України); +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків з території 
країн ЄС, плата за дзвінки стягається відповідно до тарифних умов оператора). Більше інформації 
– за цим посиланням.  
 
На порталі «Дія» підприємці можуть скористатися новою послугою – 
«єДекларація». Це документ, який на час воєнного стану замінить 374 види 
дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців. Подати «єДекларацію» в 
«Дії» можна за декілька кліків, адже вона не потребує розгляду чиновниками. То ж Ви 
одразу можете почати працювати. Подати «єДекларацію» можуть наступні підприємці: у яких 
закінчився термін дії дозвільних документів до початку воєнного стану; котрі планують вести 
діяльність, для якої необхідна ліцензія; котрі в умовах війни змінили вид діяльності й починають 
здійснювати діяльність, для якої потрібна ліцензія. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки України та 
Міністерства аграрної політики та продовольства України створено Національну 
платформу продовольчої безпеки задля забезпечення продовольчої безпеки 
держави та для допомоги підприємствам у налагодженні безперебійної роботи, відбудові 
харчових ланцюгів з продажу виробленої продукції та постачання сировини й відновленні 
логістичних зв’язків. Платформа допомагатиме учасникам ринку обмінюватися інформацією про 
потреби та наявні пропозиції у режимі реального часу. За допомогою Платформи користувачі 
зможуть:  

• знайти можливі ринки збуту власної продукції;  

• знайти постачальників, які працюють в Україні;  

• замовити або запропонувати логістичні послуги;  

• отримати будь-які технічну підтримку;  
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• замовити консультацію у зв’язку зі зміною локації щодо отримання дозвільних документів на 
виробництво;  

• отримати інформацію для сприяння експорту надлишкової продукції або включення 
необхідних потреб для переліку критичного імпорту.  

 
Реєстрація та користування Платформою безкоштовне. Ознайомитися з інструкцією користувача 
можна на початковій сторінці Платформи. 

 
Міністерством освіти і науки України (далі – МОН України) у партнерстві з 
Швейцарсько-українським проектом DECIDE розроблено освітній чатбот 
EducationUaBot. Він надає швидкий доступ до актуальних запитань і відповідей у 
сфері освіти, зокрема, щодо пошуку садочка, школи або коледжу в Україні і за 
кордоном, матеріалів для онлайн-навчання, інформації щодо вакансій, вступної кампанії у 2022 
році, відновлення документів про освіту, а також консультацій від експертів МОН України. 

 
Український жіночий фонд підтримає жіночі/феміністичні організації, котрі працюють 
з внутрішньо переміщеними жінками над посиленням їхньої економічної стійкості. 
Фінансування дасть можливість жінкам, які врятувалися від війни, забезпечити себе та 
свої родини необхідними коштами для виживання в умовах обмежених ресурсів та 
військової агресії. Розмір підтримки – до 750 000 грн. Тривалість проєкту: до 12 місяців. Кінцевий 
термін подання заявок: 23:59 20 червня 2022 року. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Грантовий конкурс від державного департаменту США спрямований на фінансування 
досвідчених, а також новостворених громадських організацій, які постраждали 
від війни, а також цивільного населення України, що опинилося у скрутному 
становищі. Посольство США вітає проектні заявки з усіх регіонів України, але 
пріоритет надаватиметься громадським організаціям, які працюють в тих регіонах, що були під 
тимчасовою окупацією, або змушені були переїхати в інші регіони через російську окупацію, чи 
залишаються на окупованих територіях. Кінцевий термін подачі заявок – 16 червня 2022 року. 
Більше інформації – за цим посиланням. 
 
До Міжнародного дня музеїв загальноєвропейська федерація асоціацій культури 
«Європа Ностра» (Europa Nostra) та Фонд світової спадщини (Global Heritage Fund) у 
партнерстві з Міжнародним альянсом із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH – 
International alliance for the protection of heritage in conflict areas) й Штабом порятунку 
спадщини (Heritage Emergency Response Initiative) засновали «Стипендію солідарності у 
збереженні культурної спадщини України». Мета – підтримати фахівців культурної сфери 
України в скрутні часи через неурядові організації, котрі зможуть надати співробітникам музеїв, 
бібліотек, архівів та інших закладів культури, а також особам, які виявили професійність і 
громадянську активність щодо захисту культурної спадщини України під час війни. Сума 
одноразової стипендії становить 500 євро. Заявку необхідно подати до 01 червня 2022 року. 
Більше інформації – за цим посиланням. 
 
У межах творчого проекту для дітей та молоді «Україна Майбутнього», організованого 
компанією Нафтогаз та ГО Центр Розвиток КСВ, оголошено прийом грантових 
заявок від шкіл, які постраждали від війни та окупації. Цільове призначення гранту: 
1) закупівля обладнання та навчальних матеріалів на заміну тих, які були 
викрадені/зруйновані/пошкоджені через бойові дії; 2) реалізація проекту, спрямованого на 
підтримку якості освіти. Кінцевий термін подачі заявок – 10 червня 2022 року. Більше інформації 
– за цим посиланням. 
 
Оголошено новий конкурс грантів МОМ для мікропідприємств та самозайнятих осіб. 
Грантова програма спрямована на підтримку діючих мікропідприємств (до 10 
робочих місць) у Львівській, Закарпатській, Київській (окрім м. Київ), Чернігівській та 
Сумській областях. Представники вищевказаних категорій бізнесу, які нещодавно 
перемістилися до зазначених областей, також запрошуються до конкурсу. Головна мета проєкту 
– підтримка відновлення економіки України шляхом сприяння самозайнятості в умовах 
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скорочення ринку праці, створення можливостей для працевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб та задоволення попиту цивільного населення на товари та послуги, які є 
критично необхідними, в тому числі у місцях з високою концентрацією ВПО. Для участі в конкурсі 
потрібно заповнити аплікаційну форму за цим посиланням до 06 червня 2022 року. Більше 
інформації – за цим посиланням. 
 
Ініціатива «Shelter Ukraine», що впроваджується організаціями SILab Ukraine, Тепле 
Місто та VPLYV, Valores Foundation, у співпраці з Razom For Ukraine відкриває прийом 
заявок для підтримки соціальних ініціатив, які вирішують гуманітарні проблеми 
цивільного населення в умовах війни. Пріоритет буде надаватися організаціям та 
ініціативам, які працюють у населених пунктах до 250 000 населення. Отримані кошти можуть 
бути витрачені ВИКЛЮЧНО на підтримку цивільного населення України, зокрема: облаштування 
центрів перебування для внутрішньо переміщених осіб; забезпечення продуктами харчуванням, 
медикаментами, товарами першої необхідності, засобами гігієни представників різних уразливих 
груп населення, що постраждали внаслідок військових дій; організація евакуації цивільного 
населення. Прийом заявок відбувається на постійній основі до офіційного оголошення 
завершення програми. Більше інформації – за цим посилання. 
 

 
З повагою, 

 
 
 

 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
 

https://forms.gle/um5dyfNs3LmYK52N9
https://www.iom.int/data-protection
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