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Український народ та лідери територіальних громад, за підтримки Європейського Союзу та 
багатьох інших держав, продовжують героїчно й наполегливо боронити Україну від вторгнення 
Російської Федерації. Яскравим свідченням такої підтримки став суботній візит до України 
пані Урсули фон дер Ляєн, Президентки Європейської Комісії. «Приємно повернутися до Києва. 
Із Президентом Володимиром Зеленським я підіб’ю підсумки спільної роботи, необхідної для 
відновлення та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху» – повідомила вона у 
своєму Twitter й додала українською: «Європа з Вами!». 
 
Цим листом хочемо проінформувати Вас про останні зміни у законодавстві, зокрема, щодо 
відновлення громад, які постраждали внаслідок війни; земельних відносин; заборони російської 
пропаганди; кадрового та соціального забезпечення сил територіальної оборони та добровольчих 
формувань територіальних громад; розширення кола осіб, які мають право на відстрочку від 
призову під час мобілізації. Ми також прагнемо ознайомити Вас із новими заходами підтримки, 
спрямованими, 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 

09 червня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної 
діяльності» від 12 травня № 2254-IX. Цим Законом України змінено наступні Закони 
України: «Про інвестиційну діяльність», «Про будівельні норми», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про ціни і ціноутворення», «Про стандартизацію», «Про доступ до 
об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних 
комунікаційних мереж», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
планування використання земель», «Про надання будівельної продукції на ринку». Закон України 
№ 2254-IX спрямований на комплексне відновлення областей і громад (окремих їх частин), які 
найбільше постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України. 
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Шановні голови громад, 

https://twitter.com/vonderleyen/status/1535539854334885888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1535539854334885888%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F1news.com.ua%2Fukraine%2Fdo-kyyeva-pryyihala-golova-yevrokomisiyi.html
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Також 9 червня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин 
в умовах воєнного стану» від 12 травня № 2247-IX. Законом України внесені зміни 
до Земельного кодексу України та до наступних Законів України: «Про транспорт», 
«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про землеустрій», «Про охорону 
земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», «Про правовий режим 
воєнного стану», «Про внутрішній водний транспорт», «Про основні засади примусового 
вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».  
Законом України № 2247-IX передбачено, що: 

• примусове вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності 
здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про основні засади примусового 
вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 
03 березня 2022 року № 2116-IX; 

• в умовах тимчасового призупинення роботи Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Державного земельного кадастру територіальні громади сіл, селищ, 
міст зможуть передавати в оренду земельні ділянки, що переходять з державної у 
комунальну власність, без державної реєстрації права комунальної власності на такі 
земельні ділянки; 

• у період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено, 
встановлюються спеціальні правила реєстрації встановлення та зміни цільового 
призначення земельних ділянок районними військовими адміністраціями у Книзі 
реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану; 

• надання земельних ділянок державної, комунальної власності в оренду для розміщення 
виробничих потужностей підприємств, що переміщені (евакуйовані) із зони бойових дій, 
здійснюватиметься без проведення земельних торгів із обмеженнями умов оренди. При 
цьому підприємства, яким надаватимуться ділянки у разі переміщення (евакуації) 
виробничих потужності із зони бойових дій, визначаються спільним рішенням обласної 
військової адміністрації, з території якої переміщуються (евакуюються) виробничі 
потужності, та обласної військової адміністрації, на територію якої такі потужності 
переміщуються (евакуюються); 

• у разі неможливості надання витягів з технічної документації про нормативну грошову 
оцінку окремої земельної ділянки Міністерство аграрної політики та продовольства 
України уповноважене затверджувати усереднені показники нормативної грошової оцінки 
земель на одиницю площі, які можуть застосовуватися у випадках обов’язкового 
проведення нормативної грошової оцінки земель, відповідно до статті 13 Закону України 
«Про оцінку земель»; 

• надання у постійне користування земельних ділянок комунальної власності для 
розміщення об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 
здійснюватиметься виконавчими органами сільських, селищних, міських рад; 

• у період воєнного стану сертифікованим інженерам-землевпорядникам та/або 
сертифікованим інженерам-геодезистам, котрі виконують обстежувальні, вишукувальні, 
топографо-геодезичні роботи, у тому числі для складання документації із землеустрою, 
для використання ними геодезичного обладнання необхідно отримувати спеціальні 
дозволи від Служби безпеки України на виконання таких робіт на окремих територіях. 

 
12 червня набрав чинності Закон України «Про заборону пропаганди російського 
нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як 
держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського 
нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22 травня № 2265-IX. У ньому 
констатується, що Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного 
режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян 
України. Фізичні та (або) юридичні особи, посадові особи юридичних осіб, посадові особи органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, винні у порушенні вимог цього Закону, 
несуть відповідальність відповідно до нього. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2247-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2247-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2116-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-IX#Text


 

 

Також 12 червня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про основи національного спротиву» щодо надання можливості територіальній 
обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій» від 
03 травня № 2237-IX. Тепер передбачена можливість використовувати територіальну 
оборону для виконання бойових завдань на всій території України, включаючи райони ведення 
воєнних (бойових) дій, у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану. 
 
Того ж дня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 23 Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову 
на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян» від 14 квітня 
№ 2196-IX. Тепер призову на військову службу під час мобілізації на особливий період 
не підлягають, зокрема:  

• здобувачі професійної (професійно-технічної) фахової передвищої та вищої освіти, 
асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною 
формами здобуття освіти; 

• наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, 
наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і 
педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів 
загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи 
фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної 
(професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш 
як на 0,75 ставки. 

 
12 червня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
основи національного спротиву» щодо вдосконалення порядку комплектування і 
соціального забезпечення Сил територіальної оборони Збройний Сил України та 
добровольчих формувань територіальних громад» від 01 квітня № 2170-IX. 
Установлено, що громадяни України зараховуються до складу військових частин Сил 
територіальної оборони Збройних Сил України за місцем своєї реєстрації. У разі введення 
воєнного стану громадяни України можуть вступати до складу військових частин Сил 
територіальної оборони Збройних Сил України безпосередньо в районах ведення воєнних 
(бойових) дій. Схожі норми запроваджено й щодо зарахування до складу добровольчих 
формувань територіальних громад. Гарантії соціального і правового захисту, котрі визначено у 
Законах України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» поширено на членів добровольчих 
формувань територіальних громад та військовослужбовців, котрі беруть участь у заходах 
підготовки та виконанні завдань територіальної оборони.  
 
09 червня набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу 
законів про працю України щодо встановлення святкового дня – Дня Української 
Державності» від 31 травня № 2295-IX. Тепер День Української Державності 
відзначатиметься щороку 28 липня й сприятиме утвердженню спадкоємності більш ніж 
тисячолітньої історії українського державотворення.  
 
08 червня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 30-1 Закону 
України «Про охорону дитинства» щодо законного представництва деяких категорій 
дітей під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні» від 22 травня № 2267-IX. 
Законом передбачено, що у разі переміщення за кордон дітей, які не досягли 18-
річного віку, котрі зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на 
цілодобове перебування, адміністрація відповідних закладів, або їх працівники, уповноважені 
керівником, тимчасово виконують повноваження законних представників таких дітей до 
повернення на територію України або до моменту возз’єднання дітей із сім’ями. Проте такі законні 
представники не мають права на вчинення правочинів від імені та в інтересах дитини, пов’язаних 
із їх житловими та майновими правами, а також на надання згоди щодо її усиновлення та зміни 
громадянства. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2237-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2196-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/go/2170-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2295-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/go/2267-IX


 

 

07 червня постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) №  656 внесені зміни 
до пункту 1 постанови КМУ від 16 лютого 2022 р. № 126 «Деякі питання провадження 
господарської діяльності з медичної практики». Відтепер суб’єкти 
господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з 
медичної практики до набрання чинності цією постановою, зобов’язані не пізніше ніж до 31 грудня 
2022 р. привести свою діяльність у відповідність до «Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики», затверджених постановою КМУ від 02 березня 2016 р. № 285. 
 
03 червня постановою КМУ № 648 визнана такою, що втратила чинність, 
постанова КМУ від 14 жовтня 1994 р. № 711 «Про затвердження переліку 
спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на 
військовий облік».  
 
31 травня видано розпорядження КМУ № 434-р «Питання виконання Женевської 
конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року». 
Ним визначено, що державне підприємство «Український національний центр 
розбудови миру», яке належить до сфери управління Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, виконуватиме функції Національного 
інформаційного бюро, відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під 
час війни. 
 
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) оприлюднило 
роз’яснення, як учасники публічних закупівель можуть отримати інформацію з 
Реєстру корупціонерів під час дії воєнного стану. Адже аналітичний блок Реєстру, 
функції пошуку та перегляду відомостей про осіб, притягнутих до кримінальної, 
адміністративної, дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення, а також перевірка довідок не будуть відновлені до припинення 
воєнного стану в Україні. Тому учасники публічних закупівель можуть отримати інформацію з 
Реєстру у вигляді витягу стосовно конкретної фізичної особи. Для цього необхідно направити до 
НАЗК запит з відповідними документами, які передбачені «Положенням про Єдиний державний 
реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення». Окрім того, НАЗК 
відновило тимчасово припинену функцію, що дозволяє громадянам України, а також 
представникам юридичних осіб отримувати довідки з Реєстру в онлайн режимі, які формуються 
користувачами на основі персональних даних, вказаних у їх кваліфікованих електронних підписах 
або електронних печатках юридичних осіб.  
 
07 червня Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) 
оприлюднило своє роз’яснення № 153 р/з щодо зарахування до стажу державної 
служби періоду простою державного службовця та/або періоду перебування його 
у відпустці без збереження заробітної плати. У ньому констатується, що період 
простою державного службовця та період перебування його у відпустці без збереження 
заробітної плати упродовж періоду воєнного стану зараховується до стажу державної служби, що 
дає право на встановлення йому надбавки за вислугу років та надання додаткової оплачуваної 
відпустки. Те ж саме стосується посадових осіб місцевого самоврядування. 
 
Також НАДС оприлюднило свої відповіді на запитання, що надходили від служб 
управління персоналом щодо призначення осіб на посади державної служби під 
час воєнного стану, зумовлені набранням чинності Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого 
самоврядування у період дії воєнного стану» від 12 травня 2022 року № 2259-IX. 
Зокрема: 

• де розмістити інформацію про вакансію, щоб кандидат міг її побачити? 

• які документи необхідно подати для призначення у період дії воєнного стану? 

• чи встановлюється випробувальний термін особам, які призначаються на посади, 
відповідно Закону № 2259? 

• чи має особа подати копію Державного сертифіката про рівень володіння державною 
мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648-2022-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-vikonannya-zhenevskoyi-konvenciyi-pro-zahist-civilnogo-naselennya-pid-chas-vijni-vid-12-serpnya-1949-roku-434-310522
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yak-uchasnyky-publichnyh-zakupivel-mozhut-otrymaty-informatsiyu-z-reyestru-koruptsioneriv-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#Text
https://nads.gov.ua/npas/shchodo-zarahuvannya-do-stazhu-derzhavnoyi-sluzhbi-periodu-prostoyu-derzhavnogo-sluzhbovcya-taabo-periodu-perebuvannya-u-vidpustci-bez-zberezhennya-zarobitnoyi-plati?fbclid=IwAR3w73ENMSvs_Y1sCLAzl3YcvirkjugXP9CooNO3MMDB-24Owy6a_bd7rRc
https://nads.gov.ua/vidpovidi-na-zapitannya-shcho-nadhodili-vid-sluzhb-upravlinnya-personalom-shchodo-priznachennya-osib-na-posadi-derzhavnoyi-sluzhbi-pid-chas-voyennogo-stanu?v=6287822838054
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text


 

 

що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією 
зі стандартів державної мови, при призначенні на посаду у період дії воєнного стану? 

• як правильно вказати строковість призначення в розпорядженні про призначення на 
посаду, відповідно до змін, передбачених Законом № 2259? 

 
06 червня НАЗК оприлюднило роз’яснення щодо гарантій трудових прав викривачів 
корупції. Гарантії стосуються заборони у будь-якій формі переслідувати осіб, які 
повідомили про порушення, зокрема: 

• відсторонення, скорочення, звільнення чи будь-яких інших рівнозначних 
заходів; 

• пониження на посаді чи ненадання підвищення за посадою; 

• передачі повноважень, зміни місця роботи, зменшення розміру заробітної платні, зміни 
графіка роботи; 

• незабезпечення навчання; 

• негативної оцінки роботи чи рекомендації для працевлаштування; 

• дискримінації, несприятливого чи несправедливого ставлення; 

• не продовження чи передчасне припинення тимчасового трудового договору; 

• унесення до «чорних» списків на основі офіційних чи неофіційних домовленостей у сфері 
чи галузі промисловості загалом, що може потягти за собою неможливість в майбутньому 
працевлаштуватися в певній сфері чи галузі, тощо. 

 
Державна податкова служба України поширила відповіді на наступні питання платників 
податків: 

• з якої дати сплачує земельний податок юридична особа, до якої перейшло 
право власності на земельну ділянку протягом року від іншого власника 
(придбання земельної ділянки приватної власності за цивільно-правовою 
угодою, внесення до статутного фонду тощо)? 

Юридична особа до якої перейшло право власності на земельну ділянку протягом року 
від іншого власника сплачує земельний податок з дати держаної реєстрації права власності на 
цю земельну ділянку; 

• До якої дати суб’єкт господарювання сплачує орендну плату за земельні 
ділянки державної і комунальної власності у разі припинення або розірвання 
договору оренди? 

Суб’єкт господарювання (орендар) сплачує орендну плату за фактичний період 
перебування землі у користуванні у поточному році, тобто до вчинення відповідних дій щодо 
припинення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, якщо інше не передбачено 
істотними умовами такого договору та повернення земельної ділянки орендодавцю (відповідному 
органу виконавчої влади чи відповідній сільській, селищній, міській раді) на умовах, визначених 
договором.  

• Як юридична особа – платник єдиного податку четвертої групи визначає 
загальне мінімальне податкове зобов’язання? 

Сума мінімальних податкових зобов’язань, визначених щодо кожної із земельних 
ділянок, право користування якими належить, зокрема, одній юридичній особі є 
загальним мінімальним податковим зобов’язанням. Мінімальне податкове зобов’язання щодо 
земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, та мінімальне податкове 
зобов’язання щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена, 
обчислюється за формулами наведеними у ст. 38 прим. 1 «Визначення мінімального податкового 
зобов’язання» Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Особливості визначення загального 
мінімального податкового зобов’язання платників єдиного податку встановлено ст. 297 прим. 1 
ПКУ. Першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов’язання, є 2022 рік. 
 
4 червня Національна служба здоров’я України опублікувала роз’яснення щодо того, 
як пройти реабілітацію. Через воєнні дії військові, представники спеціальних служб 
та територіальної оборони мають високий ризик отримання серйозних уражень, 
внаслідок яких потребуватимуть не тільки лікування, але й реабілітації. У програму 
медичних гарантій входять реабілітаційні послуги для дорослих та дітей з ураженнями опорно-
рухового апарату, а також з ураженнями нервової системи. Це такі пакети: 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/vykryvachi-koruptsiyi/shhodo-garantij-zahystu-trudovyh-prav-vykryvacha/
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31066
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31065
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31061
https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/323768446607107?__cft__%5b0%5d=AZUH_dQx4pspjh-WBG1IYpFGw35u3JXclGppa7qULoAqtbzv0TT36rMBKR57XIgFphW1onaCRiyRxONCGZ29LITc_kvA2bQnu865TzThx8l0bFs-62_vRoRa-rx-CcoIC72C4AOQ9T-Nx_AzepYHPbkWX-87PBB4mVn_lcd5C62lVw&__tn__=%2CO%2CP-R


 

 

• медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового 
апарату. 

• медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи. 
 
Державна служба України з питань праці поширила відповідь на питання, у яких 
випадках роботодавець під час дії воєнного стану зобов’язаний надати 
відпустку без збереження заробітної плати на вимогу працівника. Відпустка без 
збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому 
порядку, відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про відпустки».  
 

 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 
Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Міністерства 
економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччини в 
межах проєкту «Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з 
внутрішньо переміщеними особами в регіоні Приазов’я» оголошує конкурс бізнес-
грантів для підтримки мікро- та малих підприємств в Україні. Грантова програма GIZ 
спрямована на зміцнення мікро- та малих підприємств для підтримки бізнесу, посилення стійкості 
економіки, створення нових робочих місць для внутрішньо-переміщених осіб та місцевого 
населення у приймаючих громадах задля зміцнення економіки на місцевому та національному 
рівнях, що зазнала негативного впливу від війни в Україні. Кінцевий термін подання заявок – 
22 червня 2022 року. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Фонд Загорія оголошує конкурс «Підтримка сталості та розвитку організацій у часи 
війни», спрямований на покращення ефективності роботи благодійних організацій 
та підвищення їхньої інституційної спроможності. Грантовий конкурс впроваджується 
за фінансової підтримки Global Giving. Організації мають показати у проектній заявці 
підвищення ефективності своєї діяльності за рахунок гранту. Розмір гранту – до 300 000 грн. 
Прийом заявок проходить з 01 червня до 15 червня 2022 року до 23:59. Більше інформації – за 
цим посиланням. Подати заявку можна за цим посиланням. 
 

Чорноморський фонд регіонального співробітництва оголошує конкурс пропозицій 
щодо реалізації проектів організаціями громадського суспільства та медійними 
організаціями України, спрямованими на формування їх стійкості. Опис програми 
англійською знаходиться за цим посиланням. Заявки приймаються на постійній основі, 
дедлайн подання заявок – 15 та 30 число кожного місяця. Для участі у відборі проєктних заявок 
організації повинні заповнити форми, оприлюднені за цим посиланням, українською або 
англійською мовами. Надсилайте заявки, свої запитання на blackseatrust@gmfus.org. Більше 
інформації – за цим посиланням. 
 
DAI Global LLC у межах Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи та 
підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») оголошує запит на 
вираження зацікавленості (EOI) «Підзвітність, адвокація та децентралізація 
місцевого самоврядування». DAI очікує отримати концепції грантових проектів, а 
потім повні заявки від перспективних національних або регіональних неурядових організацій для 
здійснення діяльності зі сприяння громадському обговоренню найбільш значущих змін у 
законодавстві про місцеве самоврядування. Географія здійснення програмних заходів – 
Львівська, Полтавська, Волинська, Житомирська, Одеська, Закарпатська та Рівненська області. 
Більше інформації – за цим посиланням. 3-й дедлайн: 29 липня 2022 року. 4-й дедлайн: 26 серпня 
2022 року. Кінцевий строк і закриття оголошення: 30 вересня 2022 року. Заявники повинні 
зареєструвати свою організацію за цим посиланням, щоб отримувати новини та інформацію про 
це оголошення до дати його закриття. Якщо маєте додаткові запитання, звертайтеся: 
hoverlagrants@dai.com. 
 

https://dsp.gov.ua/faq/v-iakykh-vypadkakh-robotodavets-pid-chas-dii-voiennoho-stanu-zobov-iazanyi-nadaty-vidpustku-bez-zberezhennia-zarobitnoi-platy-na-vymohu-pratsivnyka/
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-biznes-hrantiv-dlya-pidtrymky-mikro-ta-malyh-pidpryjemstv-dlya-zakarpatskoji-lvivskoji-ivano-frankivskoji-ta-chernivetskoji-oblastej
https://zagoriy.foundation/spisok-grantiv/
https://zagoriy.foundation/wp-content/uploads/2022/05/grantovyj_konkurs_pidtrymka_stalosti_ta_rozvytku_organizaczij.pdf
https://zcrm.zagoriy.foundation/
https://www.gmfus.org/fostering-resilience-ukrainian-civil-society-and-independent-media
https://www.gmfus.org/fostering-resilience-ukrainian-civil-society-and-independent-media
mailto:blackseatrust@gmfus.org
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-spryyannya-stijkosti-ukrajinskyh-hromadskyh-orhanizatsij-ta-nezalezhnyh-media
https://tinyurl.com/2p98hch7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO3QsDDpx9idDxopbmqPLzcUV1K3xVNVW378knaCKbE-jHZA/viewform


 

 

ІСАР Єднання започатковує міжнародну фандрейзингову ініціативу серед 
іноземців, аби зібрані кошти надати у вигляді грантів українським громадським та 
благодійним організаціям задля підтримки місцевих громад та людей, які опинилися у 
скруті через війну. Пріоритетні напрямки фінансування: відновлення критичної 
соціальної інфраструктури/забезпечення обладнанням; посилення продовольчої та економічної 
безпеки для груп людей/громад; діяльність або рішення, спрямовані на стале підвищення якості 
життя; евакуація з громад, що перебувають під загрозою окупації; адресна допомога. Прийом 
проєктних пропозицій відбувається постійно, до офіційного завершення, про що буде 
повідомлено додатково на сайті. Детальніше ознайомитися з умовами Програми та інструкцією, 
як податися на конкурс, можна за цим посиланням.  
 
30 травня було анонсовано початок конкурсу бізнес-ідей для підтримки малого 
підприємництва в умовах війни «Роби своє» від Благодійного фонду «МХП – 
Громаді». Ініціатива передбачає відродження економіки в селах та малих містах 
України та створення умов для сталого розвитку підприємництва як відповідь на 
негативні економічні наслідки війни, що мають місце в Україні шляхом надання мікрогрантів. 
Конкурс розрахований на підприємців-новачків чи тих, які здійснюють свою діяльність не більше, 
аніж 4 роки та хоче розширити та/або здійснити релокацію або якісно покращити свою бізнес-
діяльність. Кожен з переможців може отримати від 50 до 100 тис. грн на реалізацію свого бізнес-
плану. Кошти можуть бути спрямовані на закупівлю обладнання, сировини, матеріалів та послуг. 
Заявку можна подати за спеціальною формою на сайті. Більше інформації – за цим посиланням. 
 

 
З повагою, 

 
 
 

 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
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