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Уже понад 100 днів та ночей Україна продовжує демонструвати стійкість й відважно протистояти 
вторгненню Російської Федерації. Увесь цей час органи місцевого самоврядування також 
відігравали надважливу роль не лише у підтримці територіальної оборони, але й приймаючи  
внутрішньо переміщених співгромадян, надаючи їм життєво необхідні послуги, відроджуючи ті 
громади, котрі були звільнені від тимчасової окупації. 

 
Цим листом хочемо проінформувати Вас про останні зміни у законодавстві (зокрема, щодо 
оренди комунального майна, земельних відносин, освіти, охорони здоров’я, опіки та піклування, 
адміністративних послуг), а також про нові заходи підтримки, спрямовані у тому числі й на 
внутрішньо переміщених осіб. 
 
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 
 
 
31 травня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до пункту 1 Розділу ІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 
дерегуляції у сфері земельних відносин» від 22 травня 2022 року № 2268-IX. 
Уточнено, що положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 
28 квітня 2021 року № 1423-IX щодо розташування стаціонарних конструкцій для розміщення 
зовнішньої реклами у зоні охорони пам’яток, історико-культурних заповідників, історико-
культурних заповідних території набере чинності через п’ятнадцять місяців з дня опублікування 
цього Закону, тобто з 27 серпня 2022 року. 
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27 травня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей визначення рентної плати за користування надрами 
для видобування газу природного на період дії воєнного стану» від 12 травня 2022 
року № 2261-IX. 
Державна податкова служба України (далі – ДПС України) поширила своє 
роз’яснення новацій, запроваджених вищеназваним Законом України № 2261-IX. 
 
 
Також 27 травня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового 
адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, 
надзвичайного стану» від 12 травня 2022 року № 2260-IX.  
ДПС України поширила своє роз’яснення вищеназваного Закону України № 2260-IX. 
 
 
 
01 червня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 
27 травня № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у 
період воєнного стану».  
 
Правова група Офісу підтримки реформи з децентралізації Міністерства розвитку 
громад та територій України оприлюднила своє роз’яснення цієї постанови. 
 
 
31 травня КМУ видав постанову № 636 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ 
щодо цифровізації процесів влаштування дітей у сімейні форми виховання». 
Оновлено тексти «Положення про дитячий будинок сімейного типу», затвердженого 
постановою КМУ від 26 квітня 2002 р. № 564, «Положення про прийомну сім’ю», 
затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2002 р. № 565, «Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», затверджений постановою 
КМУ від 24 вересня 2008 р. № 866 та «Порядку провадження діяльності з усиновлення та 
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», затвердженому постановою КМУ 
від 8 жовтня 2008 р. № 905. 
 
27 травня КМУ видано постанову № 640 «Про утворення комісії з проведення 
аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації», якою сформовано персональний склад вищеназваної комісії  та 
затверджено Положення про неї. Комісію наділено повноваженням отримувати в 
установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання 
покладених на неї завдань. Комісію очолюють співголови, якими за посадою є Віце-прем’єр-
міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністр розвитку 
громад та територій і Міністр інфраструктури. 
 
Також 27 травня КМУ видано постанову № 630 «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 
Карантин на території України продовжено до 31 серпня 2022 року.  

 
Того ж дня постановою КМУ № 628 внесені зміни до «Порядку функціонування 
електронної системи охорони здоров’я», затвердженого постановою КМУ від 25 
квітня 2018 р. № 411. Установлено, що документообіг в електронній системі охорони 
здоров’я здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи 
та електронний документообіг. На електронні документи та інформацію, що вносяться до 
електронної системи охорони здоров’я, накладається кваліфікований електронний підпис автора, 
відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» з урахуванням вимог, 
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передбачених порядками ведення відповідних реєстрів, що ведуться у центральній базі даних 
електронної системи охорони здоров’я. 
 
24 травня постановою КМУ № 623 внесено змін до «Положення про військовий 
(військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-
фізичною підготовкою», затвердженого постановою КМУ від 30 червня 2021 р. № 672. 
Тепер освітня програма ліцею схвалюється його педагогічною радою та 
затверджується начальником (керівником) ліцею. Змінено й строк навчання в ліцеї: тепер він 
становитиме чотири роки - для ліцеїстів, які розпочали навчання з восьмого класу (п’ять років – 
для осіб, які розпочнуть навчання в ліцеї з 01 вересня 2025 року) та три роки - для ліцеїстів, які 
розпочали навчання з дев’ятого класу (чотири роки – для осіб, які розпочнуть навчання в ліцеї з 
01 вересня 2026 року. 
 
Також 24 травня постановою КМУ № 620 внесені зміни до постанов КМУ від 27 квітня 
2006 р. № 590 «Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом 
цивільних, адміністративних та господарських справ, і порядок їх компенсації за 
рахунок держави» і від 03 серпня 2011 р. № 845 «Про затвердження Порядку 
виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників». 
 
Того ж дня постановою КМУ № 619 внесення змін до постанов КМУ від 28 грудня 
1992 р. № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» і від 
02 липня 2014 р. № 228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції 
України». Тепер Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюватимуть 
контроль за додержанням органами виконавчої влади, які є суб’єктами нормотворення, 
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів та за його результатами і в 
разі потреби можуть вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або 
їх скасування, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення 
до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях, а також інформувати про 
це Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та 
Севастопольську міські державні адміністрації, засоби масової інформації. 
 
24 травня постановою КМУ № 618 внесені зміни до «Порядку провадження 
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей», затвердженого постановою КМУ від 8 жовтня 2008 р. № 905. 
Установлено перелік документів, які мають пред’явити усиновлювачі, коли 
забиратимуть дитину в присутності посадової особи консульської установи України, у разі коли 
усиновлена дитина тимчасово переміщена (евакуйована) за межі України під час надзвичайного 
або воєнного стану. Також регламентовано, що Нацсоцслужба протягом одного робочого дня 
після отримання від консульської установи України в державі тимчасового переміщення 
(евакуації) дитини акта про передання усиновленої дитини надсилає його копії службі у справах 
дітей за місцем взяття дитини на місцевий облік та службі у справах дітей, яка готувала висновок 
про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.  
 
Також 24 травня постановою КМУ № 617 внесені зміни до постанови КМУ від 17 
березня 2022 р. № 300 «Деякі питання забезпечення безперебійного 
функціонування системи надання електронних довірчих послуг». Установлено, 
що на період воєнного стану на території України та протягом місяця з дня його 
припинення чи скасування формування нових сертифікатів раніше засвідчених відкритих ключів 
для користувачів електронних довірчих послуг може здійснюватися кваліфікованими надавачами 
електронних довірчих послуг автоматично, без особистої присутності таких користувачів. 
Обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії в Україні відтерміноване на 
період дії воєнного стану та протягом 6 місяців із дня його припинення. 
 
20 травня постановою КМУ № 615 внесені зміни до постанов КМУ від 27 січня 1995 р. 
№ 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами 
України» і від 3 березня 2022 р. № 194 «Деякі питання бронювання 
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військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану». Зазначено, зокрема, що 
відстрочки від призову, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства 
інфраструктури, обласних, Київської міської військових адміністрацій до набрання чинності цією 
постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані. 
 
До наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
«Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі 
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні)» від 25 квітня 2022 року №75, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 25 квітня 2022 року за №453/37789, внесено зміни наказами №100 від 25 травня, 
№104 від 31 травня та №105 від 01 червня. То ж окремі територіальні громади Дніпропетровської, 
Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей 
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або перебувають в тимчасовій окупації. 
 
28 травня наказом Міністерства юстиції України (далі – Мінюсту України) № 2124/5 
«Про внесення змін до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану 
вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна» оновлено перелік нотаріусів. 
Загальний перелік нотаріусів, котрі в умовах воєнного стану можуть вчиняти 
нотаріальні дії щодо цінного майна міститься за цим посиланням. До зазначеного 
переліку включені державні та приватні нотаріуси України, які перебувають на своїх 
робочих місцях та фактично здійснюють нотаріальну діяльність, а також відповідають 
критеріям, встановленим постановою КМУ від 28 лютого 2022 р. № 164 «Деякі питання 
нотаріату в умовах воєнного стану» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 19 
квітня 2022 року № 480). 
 
ДПС України поширила відповіді на наступні питання:  

• Чи необхідно фізичним особам підприємцям - платникам єдиного податку 
другої - четвертої груп застосовувати реєстратор розрахункових операцій 
та/або програмний реєстратор розрахункових операцій на всіх господарських 
одиницях, якщо одна господарська одиниця територіально розташована в 
місті, а інша на території села? 

• Чи підлягають реєстрації в податковому органі або в органах місцевого 
самоврядування ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями та тютюновими виробами? 
 

• Який коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки одиниці площі 
ріллі по області застосовується за 2021 рік при обчисленні податкових 
зобов’язань з плати за землю за 2022 рік для земельних ділянок, нормативну 
грошову оцінку яких не проведено? 

• Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід 
члена фермерського господарства, отриманий за рахунок розподілу чистого 
прибутку такого господарства? 

 
23 травня Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України) видало наказ 
№ 469, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2022 р. за 
№ 556/37892 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 
травня 2022 року № 433 «Про затвердження Порядку проведення у 2022 році 
національного мультипредметного тесту». 
 
20 травня МОН України видало наказ № 466 «Про деякі питання видачі документів 
про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні».  
 
 
13 травня МОН України видало наказ № 438 «Про деякі питання зарахування до 
закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні». 
 
 

https://minre.gov.ua/doc/doc/73
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https://ips.ligazakon.net/document/MUS37035
https://minjust.gov.ua/pages/list_of_notaries
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https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31027
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31026
https://ips.ligazakon.net/document/RE37892?an=3
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/628/776/4e8/6287764e81d42091133554.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/e17/0ac/627e170acb871085621909.pdf


 

 

 
30 травня Міністерство освіти і науки України оприлюднило свій лист № 1/5735-22 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану 
в Україні». 
 
13 травня МОН України оприлюднило лист № 1/5119-22 «Про здійснення 
превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні».  
 
 
Національна служба здоров’я України на своїй сторінці у мережі Facebook 
оприлюднила роз’яснення, як діяти пацієнтам, яким у лікувальному закладі 
відмовляють у безоплатних послугах чи ліках. Адже держава гарантує всім 
пацієнтам безоплатне надання необхідної медичної допомоги та лікарських засобів у 
межах «Програми медичних гарантій». По перше, слід переконатись, чи запитувана послуга 
входить до переліку безоплатних послуг в межах Програми медичних гарантій; чи заклад уклав 
договір з НСЗУ на відповідну послугу; чи ліки є в національному переліку медичних препаратів, 
що закуповуються централізовано тощо. Також можна ознайомитися із відеоверсією цього 
роз’яснення.  
 
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
повідомило, що з 03 червня функціонує єдиний короткий номер цілодобової 
гарячої лінії з кризових питань: 1548. 
 
Міністерство соціальної політики України інформує, що якщо строк повторного 
огляду щодо інвалідності або ступеню втрати професійної працездатності 
припав на період воєнного стану, то такий строк продовжується до останнього числа 
шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо 
раніше не буде проведено повторний огляд. 
 
Мінюст України інформує про оновлений порядок державної реєстрації смерті в 
умовах воєнного стану, зумовлений реалізацією наказу Мінюсту від 26.02.2022 року 
№ 606/5 «Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в 
Україні». 
 
Координаційний центр з надання правової допомоги поширив роз’яснення того, як 
укласти договір суборенди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення в умовах воєнного стану. 
 
 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 

 
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», за підтримки Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, задля збору інформації щодо географії та 
розміру завданих збитків аграрному сектору України створила електронну 
платформу. За її допомогою суб’єкти господарювання (фермери, 
сільгосппідприємства) можуть подати заявку та повідомляти про завдані їм збитки для 
опрацювання органами державної влади з метою їх подальшого відшкодування. Інформувати 
можна про завдання шкоди наступним видам майна: земельним ділянкам; інфраструктурним 
об’єктам; сільськогосподарській техніці; вантажним та легковим автомобілям; запасам ресурсів; 
обладнанню та устаткуванню; продукції тваринництва та рослинництва. Інформувати про завдані 
збитки можна за цим посиланням. 
 
Завдяки European Edtech Alliance (Європейський Альянс освітніх технологій) у межах 
проекту «Навчаємось разом», спільно із Міністерством освіти і науки України, 
розроблено та з 01 червня розпочав роботу хаб Нової української школи – 
безкоштовний централізований ресурс, що збирає освітні технології та навчальні 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/e0e/c2e/627e0ec2e95d9394132290.pdf
https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/318695387114413?__cft__%5b0%5d=AZXeFB0XO15ugv1kZLdRAOdyclDTSYo-I9BuWXnmkyW-dhkUWYMN9bzuqQLcMx_bIxa9thEo-w94ysrBsab3NqZ6lnw098sgCXhVzAxq6A8735ZBAJy6xTqwNVWmMeIwbuSzjeYrl-Osa-rXXEW1ej9I&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/319283733722245?__cft__%5b0%5d=AZX3dDAq3GhDpZkseGgPLlEoawQHokF5-RKYv2j0TuxbwmS5TxWgiY9SfsbIHtCYj8dM1_sYH2nhrOO22BDwsp-mtVLmYiIEhqpX1Y0z7kT6I9p6qPt_pFzLf0KU8rEcuI6v9HKp3Qjvt72OJzRQP8zY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.kmu.gov.ua/news/uvaga-minreintegraciyi-povidomlyaye-pro-zmini-u-roboti-nomeriv-garyachoyi-liniyi
https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-invalidnist-ta-vtratu-profesijnoyi-pracezdatnosti-dlya-osib-strok-povtornogo-oglyadu-yakih-pripav-na-period-diyi-voyennogo-stanu-prodovzheno-avtomatichno
https://www.kmu.gov.ua/news/minyust-poryadok-derzhavnoyi-reyestraciyi-smerti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-22#Text
https://ips.ligazakon.net/document/MUS37047?an=1
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матеріали для підтримки українських біженців. Мета хабу – допомогти учням та вчителям швидко 
знаходити інструменти для навчання незалежно від того, де вони опиняться найближчим часом. 
Хаб також сприяє інтеграції українських ресурсів та українських учнів і вчителів у місцеві або 
регіональні екосистеми країн Європи. 
 
Проєкт DECIDE, який впроваджується ГО DOCCU та PHZH «International Projects in 
Education» за підтримки Посольства Швейцарії в Україні у межах ініціативи «DECIDE 
Summer Clubs» «Ми вдома – в Україні» оголосив початок відбору територіальних 
громад, які приймають дітей внутрішньо переміщених осіб, для організації їм літніх 
клубів. У межах проекту буде відібрано до 30 громад, де на базі місцевих закладів освіти 
організують літні клуби для дітей громади та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. 
Планується, що громади, яких відберуть до участі, отримають:комплект методрозробок з питань 
демократії та прав людини, медіаграмотності, попередження конфліктів тощо; розробки ігор та 
квестів; спортивний інвентар; канцтовари і принтер; безкаркасні меблі та шатер для 
облаштування зон дозвілля на відкритому повітрі. Окрім того, організатори літніх клубів і залучені 
працівники пройдуть серію спеціальних тренінгів щодо: громадянської освіти; соціально-
психологічної підтримки дітей і підлітків, котрі мають статус внутрішньо переміщених осіб; 
організації квестів з історії громади та місцевого самоврядування, демократії та прав людини, 
етнографії; здорового способу життя і безпеки життєдіяльності у воєнний час. Важливо, аби в 
закладах освіти громад обов'язково були захисні укриття. Літній клуб планується проводити до 
30 серпня 2022 року. Термін подачі заявок – до 15 червня 2022 року. Більше інформації – за цим 
посиланням. 
 
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в рамках програми 
«Громадськість за демократизацію», яка фінансується Європейським Союзом, 
оголосив конкурс грантів «Консолідуємося заради перемоги України». Мета 
конкурсу – підтримати організації громадянського суспільства, які впроваджують 
гуманітарні і волонтерські ініціативи, інформують суспільство про поточні виклики та шляхи 
допомоги громадянам, консолідують громадян та громадські організації навколо волонтерської 
діяльності та впроваджують заходи щодо протидії дезінформації з боку ворога. Проєкти 
короткострокові – від 1,5 до 4 місяців. Дедлайну немає, більше інформації – за цим посиланням. 
 
Ініціатива «Shelter Ukraine», що впроваджується організаціями SILab Ukraine, Тепле 
Місто / Teple Misto та VPLYV, Valores Foundation, у співпраці з «Razom For Ukraine» 
оголошує прийом заявок для підтримки соціальних ініціатив, які вирішують 
гуманітарні проблеми цивільного населення в умовах війни. Пріоритет буде 
надано організаціям та ініціативам, які працюють у населених пунктах до 250 000 населення. 
Отримані кошти можуть бути витрачені виключно задля: 1) облаштування центрів перебування 
для внутрішньо переміщених осіб; 2) забезпечення продуктами харчуванням, медикаментами, 
товарами першої необхідності, засобами гігієни представників різних уразливих груп населення, 
що постраждали внаслідок військових дій; 3) організації евакуації цивільного населення. Прийом 
заявок відбувається на постійній основі до офіційного оголошення завершення програми. Більше 
інформації – за цим посиланням. 
 
Грантовий конкурс «Швидка підтримка спроможностей громадянського 
суспільства України діяти в надзвичайних обставинах» проводиться у межах 
проєкту ЄС для розвитку громадянського суспільства в Україні, який реалізується 
«ІСАР Єднання». Конкурс спрощено до одного етапу – подачі проєктної пропозиції. У 
межах конкурсу пріорітет буде надано пропозиціям, спрямованим на: посилення адаптивних 
спроможностей організацій громаднського суспільства; мобілізацію громади для протидії воєнним 
викликам; посилення її безпеки, у тому числі цифрової; здійснення комплексу моніторингових 
заходів. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Оголошено конкурс грантів для громадських організацій від ПРООН задля їх 
залучення до реагування на кризові ситуації, зумовлені війною, шляхом надання 
підтримки жінкам і чоловікам, особливо тим, що проживають у важкодоступних 
територіях, та представникам вразливих груп населення. Крім того, у партнерстві з 
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громадянським суспільством ПРООН має намір сприяти побудові співпраці між місцевою владою, 
гуманітарними організаціями й найбільш вразливими групами, аби забезпечити справедливе, 
інклюзивне та ефективне надання гуманітарної допомоги. Грантовий конкурс проводиться на 
постійній основі. Більше інформації – за цим посиланням. 

 
 

З повагою, 

 
 

 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
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