
 

 

 
 
 
 
 

 
Лист для керівників: ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
коли ми запускали «Лист для керівників» у березні 2020 року, Україна, разом із іншими країнами 
Європи та всього світу, знаходилася у безпрецедентній ситуації, зумовленою поширенням 
COVID-19. Минуло два роки, і Україна зіткнулася з ще більш жахливою ситуацією, зумовленою 
військовим вторгненням Російської Федерації.  
 
Через ЗМІ, які цілодобово висвітлюють події в Україні, весь світ бачить героїзм, стійкість та єдність 
українського народу у рішучому протистоянні цій огидній агресії. Зараз Україна постійно 
знаходиться в серцях і думках громадян усього Європейського Союзу та далеко за його межами. 
Як лідери Ваших громад, Ви не самотні. Всі ми в Програмі «U-LEAD з Європою» готові 
підтримувати кожну громаду тими наявними у нас інструментами: інформацією, порадами, 
обміном знаннями і досвідом, та залишаємося Вашим надійним партнером у цій боротьбі за 
Європейську Україну. 
 
У цьому 54-му листі ми зосереджуємось на найактуальнішій інформації та найпрактичнішій 
підтримці в цей найскладніший час. Зокрема, звертаємо Вашу увагу на додаток, в якому описано, 
як мають діяти органи місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, і як Ви можете 
мобілізувати доступні Вам ресурси для захисту Ваших громад та України. 
 
Ми також хочемо привернути Вашу увагу до дуже позитивної історичної події: Президент України 

Володимир Зеленський після переговорів із головою Європейської Комісії Урсулою фон дер 

Ляйєн 28 лютого подав офіційну заяву на вступ України до Європейського Союзу. Заява була 

радо сприйнята Європейським парламентом, і вже зараз знаходиться на наступному етапі її 

розгляду. 

 

24 лютого 2022 року о 5:00 Президент Російської Федерації оголосив війну Україні. 

Того ж дня Законом України «Про затвердження Указу Президента України № 64/2022 

«Про запровадження воєнного стану в Україні» № 2102-IX з 5:30 ранку 24 лютого 2022 

року введено воєнний стан на всій території України протягом 30 днів. Відповідно до 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових 

адміністрацій», утворено обласні (пункт 1 Указу) та районні військові адміністрації (пункт 2 Указу). 

 
Звертаємо Вашу увагу, що утворення цих військових адміністрацій не позбавляє органи 

місцевого самоврядування їх повноважень. Проте, якщо сільська, селищна, міська рада не 

виконуватиме свої повноваження, у тому числі внаслідок її фактичного саморозпуску чи 

самоусунення, то відповідно до частини третьої статті 4 Закону України «Про правовий режим 
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воєнного стану» та частини п’ятої статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», повноваження такої місцевої ради припиняються достроково (з дня набрання чинності 

указом Президента України про формування відповідної військової адміністрації) і замість неї 

главою держави утворюється військова адміністрація. 

Детальніше про особливості діяльності органів місцевого самоврядування в умовах 
воєнного стану викладено у додатку 1 до цього листа. 

Підтримка громад 

Регіональні офіси Програми «U-LEAD з Європи» продовжують надавати експертну підтримку 
громадам. Щоб зробити її ще доступнішою, ми запроваджуємо спеціальний Телеграм канал та 
групу в Facebook  «U-LEAD консультує», а також гарячу лінію для консультування громад за 
номером (067) 904-08-80. 
Ми також підтримуємо величезні зусилля громад Європейського Союзу, які наразі збирають 
гуманітарну допомогу для Ваших громад та шукаємо шляхи як доставити її Вам якнайшвидше. 

Інформація для громадян, які змушені змінити місце свого проживання внаслідок 
війни 
 
Волонтерський рух, координований ГО «Центр спільних дій», розробив систему пошуку 
короткотермінового житла для громадян, які були змушені залишити місце свого проживання 
через збройну агресію. 
 

• Шановні голови громад із Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, 
Львівської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької областей, поширюйте, будь 
ласка, дану форму серед громадян та представників малого бізнесу (власників готелів, 
хостелів, баз відпочинку, тощо), котрі зможуть надати прихисток співвітчизникам, які 
шукають житло.  

 

• Голови громад областей, що постраждали від агресії: поширюйте, будь ласка, дану 
форму серед тих співвітчизників, які планують тимчасово виїхати до Західної України. 

 
Більше інформації доступно за цим посиланням. Волонтери допоможуть налагодити контакти між 
«власниками» та «шукачами» житла на основі заповнених форм.  
 

З повагою, 
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