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Триває другий місяць від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів та 
героїчного опору української держави й народу! 33 день незламності, упродовж яких Україна 
боронить не лише себе, але й увесь світ від агресії з боку Російської Федерації. Боротьба триває. 
Увесь цивілізований світ разом з нами у цій боротьбі. Віримо у перемогу! 

 
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 для Ваших громад і шукають способи якнайшвидше її доставити 

до Вас. 

 

Основне законодавство та його оновлення 

15 березня Верховна Рада України (далі – ВРУ) прийняла Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» у зв’язку з 
військовою агресією Російської Федерації проти України» № 2138-IX. 
 
Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 
15 березня № 2136-IX набрав чинності 24 березня. Він визначає особливості 
укладення та розірвання трудового договору за ініціативою працівника й роботодавця, 
переведення працівника і зміни істотних умов праці, встановлення та облік робочого 
часу й часу відпочинку, оплати праці, надання відпусток, організації кадрового 
діловодства та архівного зберігання кадрових документів тощо.  
Коментар цього Закону України Міністерством економіки України можна знайти тут. 
 
Закон України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15 березня 
№ 2134-IX оновив перелік норм Бюджетного кодексу України, котрі не 
застосовуються в умовах воєнного стану. Також у вищеназваному Законі України 
зазначено, що у період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення або 
скасування не застосовуються норми Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання»; вся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважається 
допустимою; надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку подання повідомлення про 
нову державну допомогу та подання звітності про чинну державну допомогу. 

Лист № 56 

Програма для України з розширення прав і можливостей 
на місцевому рівні, підзвітності та розвитку 
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Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних 
гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного 
стану» від 15 березня № 2126-IX оновлено зміст Законів України «Про військово-
цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», «Про освіту». Зокрема, 
Закон України «Про освіту» доповнено статтею 57-1, в якій сформульовані державні гарантії 
здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі 
тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи 
окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені 
змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від 
місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду. 
 
15 березня ВРУ прийняла Закон України № 2124-IX «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення 
обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують 
бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану». Кримінальний кодекс України 
доповнено статтею 43-1, відповідно до якої не вважатиметься кримінальним правопорушенням 
діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту та спрямоване на 
відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, якщо це 
заподіяло шкоду життю або здоров’ю особи, яка здійснює таку агресію, або заподіяло шкоду 
правоохоронюваним інтересам, за відсутності ознак катування чи застосування засобів ведення 
війни, заборонених міжнародним правом, інших порушень законів та звичаїв війни, що 
передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України. Особа не підлягатиме кримінальній відповідальності за застосування зброї (озброєння), 
бойових припасів або вибухових речовин проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти 
України, та за пошкодження чи знищення у зв’язку з цим майна. Не вважатиметься виконанням 
обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України діяння, 
спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої 
країни, яке явно не відповідає небезпечності агресії або обстановці відсічі та стримування, не 
було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети у конкретній ситуації та 
створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи настання інших 
надзвичайних подій більшого масштабу. 
 
Того ж дня ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають 
за особами з інвалідністю і хворими дітьми» № 2122-IX. Ним запроваджено надання 
відстрочки та звільнення від призову на строкову військову службу й мобілізації 
особам, які виховують або доглядають за особами з інвалідністю, хворим іншим із подружжя, 
батьками, дітьми. 
 
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, 
що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами 
війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм 
соціальних гарантій» від 15 березня № 2121-IX оновлено зміст Законів України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Зокрема, до кола осіб, які мають право на пенсію 
нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей віднесено осіб з числа 
членів добровольчих формувань територіальних громад, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, пов’язаного з виконанням ними 
завдань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів 
держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також на членів 
сімей осіб, які входили до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинули 
(померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,. одержаних під 
час виконання ними завдань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 
України. Також розширено коло осіб, котрі належать до сімей загиблих (померлих) ветеранів війни 
тощо. 
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Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15 березня 
№ 2120-IX передбачено, зокрема, що фізичні особи - підприємці - платники єдиного 
податку першої та другої групи мають право його не сплачувати. Відсоткова ставка 
єдиного податку для платників третьої групи встановлена у розмірі 2 відсотки від доходу. Кабінету 
Міністрів України (далі – КМУ) надано повноваження визначати особливості нарахування та 
сплати єдиного податку. З 1 березня до припинення або скасування воєнного стану в Україні та 
протягом дванадцяти місяців після його припинення або скасування, наступні категорії осіб мають 
право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе: фізичні особи - 
підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування; особи, які провадять 
незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або 
викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну 
діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та 
отримують дохід від цієї діяльності; члени фермерського господарства, якщо вони не належать 
до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. 
 
Законом України «Про затвердження Указу Президента України від 14 березня 2022 
року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 
№ 2119-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 
26 березня строком на 30 діб. 
 
16 березня Указом Президента України № 143/2022  «Про загальнонаціональну 
хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 
України» започатковано щоденне проведення о 9 годині 00 хвилин 
загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти України, яку слід оголошувати у всіх засобах масової 
інформації, незалежно від форми власності, та у закладах освіти. 
 
19 березня постановою КМУ № 311 внесені зміни до постанови КМУ № 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» від 9 грудня 2020 р. На період дії 
карантину, але не пізніше, ніж до 30 квітня 2022 р., на продовольчі товари, що мають істотну 
соціальну значущість, перелік яких затверджено постановою КМУ від 22 квітня 2020 р. № 341, 
встановлено граничний рівень постачальницько-збутової надбавки та торговельної надбавки 
у розмірі 10 відсотків з урахуванням рекламних, маркетингових послуг, послуг з підготовки, 
обробки, пакування, інших послуг, пов'язаних з реалізацією відповідних товарів кінцевому 
споживачу. 
 
13 березня постановою КМУ № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 
(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» заборонено 
проведення планових та позапланових вищеназваних заходів державного нагляду на 
період воєнного стану. Натомість дозволено здійснювати позапланові заходи 
державного нагляду (контролю) щодо запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, 
які мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, за 
наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я 
людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 
 
17 березня постановою КМУ № 300 «Деякі питання забезпечення безперебійного 
функціонування системи надання електронних довірчих послуг» установлено, що 
на період дії 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2022#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143/2022#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-kvitnya-2020-r-341-i-vid-9-grudnya-2020-r-1236-311
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-bezperebijnogo-funkcionuvannya-sistemi-nadannya-elektronnih-dovirchih-poslug-300


 

 

 
Також 17 березня постановою КМУ № 294 «Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановами КМУ від 26 червня 2019 р. № 576 і від 1 червня 2020 р. 
№ 587» оновлено «Порядок надання соціальних послуг особам з інвалідністю та 
особам похилого віку, які страждають на психічні розлади» та «Порядок організації 
надання соціальних послуг». 
 
13 березня постановою КМУ №267 «Деякі питання затвердження фінансових 
документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану» скасовано 
окремі вимоги «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою КМУ від 
28 лютого 2002 р. № 228 на період воєнного стану. 
 

12 березня постановою КМУ № 264 «Про внесення змін до Правил перетинання 
державного кордону громадянами України» оновлено вищеназвані Правила щодо 
умов виїзду за межі України осіб із інвалідністю І та ІІ груп. 
 
Постановою КМУ від 12 березня № 263 «Деякі питання забезпечення 
функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних 
комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» 
для забезпечення належного функціонування вищеназваних систем і реєстрів, 
володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких є органи місцевого самоврядування, 
комунальні підприємства, установи, організації, та задля захисту інформації, що обробляється в 
них, на період дії воєнного стану рекомендується:  
 

• розміщувати інформаційні ресурси і публічні електронні реєстри на хмарних ресурсах 
та/або в центрах обробки даних, що розташовані за межами України, та реєструвати 
доменні імена у домені gov.ua для такого розміщення;  

• створювати додаткові резервні копії інформаційних ресурсів і публічних електронних 
реєстрів з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, 
конфіденційності та доступності; 

• зберігати резервні копії інформаційних ресурсів і публічних електронних реєстрів у 
зашифрованому вигляді, зокрема за межами України, на хмарних ресурсах та/або 
окремих фізичних носіях, та/або в ізольованому сегменті центрів обробки даних з 
дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та 
доступності; і 

• зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та 
електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів. 

 
17 березня Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ) видало наказ № 496 
«Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану», 
яким запроваджено ведення обліку переміщених осіб, які звертаються для отримання 
первинної медичної допомоги (далі – ПМД), надання ПМД та медичної допомоги 
пацієнтам у невідкладному стані з числа переміщених осіб, а також проведення вакцинації 
відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень.  
 
23 березня Міністерство економіки України оприлюднило відповіді на найпоширеніші 
питання зі сфери трудових відносин в умовах воєнного часу, зокрема: як 
оформлювати мобілізованих? Які виплати їм належать? Як запровадити дистанційну 
роботу для працівників, які покинули територію бойових дій або сидять вдома? Що 
робити з тим, хто не може вийти на роботу і не може виконувати її дистанційно? Як оформити 
відсутність працівника на роботі, який залишив своє робоче місце у зв’язку із проведення бойових 
дій на відповідній території, та як обліковувати таку відсутність? Що робити з працівниками у 
випадку, якщо підприємство не може функціонувати, або якщо неможлива робота частини 
структурних підрозділів? Чи можна працівника, який не з’являється на роботі внаслідок обставин, 
пов’язаних з бойовими діями, направити «заднім числом» у відпустку? Чи буде Держпраці 
штрафувати за порушення законодавства зараз, якщо виявить порушення після закінчення 
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воєнного стану? Як виплачувати зарплату, якщо у бухгалтера немає можливості її нарахувати? 
Як припинити чинність розпорядчих актів щодо відсторонення від роботи невакцинованих від 
COVID-19 працівників? Що робити, якщо працівник втратив зв’язок із роботодавцем, який в 
результаті воєнних дій не може організувати йому безпечні умови праці? Чи можуть роботодавці 
змушувати людей писати заяви на відпустки без збереження зарплати на час воєнного стану? Як 
оплачується час простою? Чи можна скоротити працівників під час дії воєнного стану? Яка 
процедура оформлення трудових відносин при евакуації підприємства, установи та організації в 
іншу місцевість? Які гарантії передбачені для мобілізованого працівника, який перебуває у 
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Чи може працівник, який 
отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах в Україні? 
Чи обов’язково такого працівника звільняти? Як оголосити простій працівникам, які перебувають 
у відпустках або на лікарняному? На який період оформлюється увільнення мобілізованих 
працівників, які виконували сезонні роботи або працювали за строковим трудовим договором? Як 
оформлювати працівників, які були залучені до трудової повинності або суспільно корисних робіт?   
 
22 березня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднило 
роз’яснювальну інфографіку як діяти у разі виникнення хімічної небезпеки. 
 
 
21 березня Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) 
оприлюднило роз’яснення щодо можливості призначення працівника за 
строковим трудовим договором на час відсутності (відпустки) посадової особи 
місцевого самоврядування. НАДС наголошує, що у разі потреби виконання роботи 
тимчасово відсутньої посадової особи через її відпустку, призов на військову службу, мобілізацію, 
залучення до добровольчих формувань територіальної оборони, хвороби, довготермінового 
відсторонення від роботи тощо, на час її відсутності (крім виборних посад) може бути прийнята 
інша особа на умовах строкового трудового договору. Такий працівник не набуває статусу 
посадової особи місцевого самоврядування. Водночас укласти контракт не можна, якщо посада 
стала вакантною. 

 
18 березня правова група офісу підтримки реформи з децентралізації Міністерства 
розвитку громад та територій України оприлюднила роз’яснення «Деякі питання 
організації роботи ОМС в умовах воєнного стану» щодо саморозпуску 
представницьких органів місцевого самоврядування у разі окупації населеного пункту, 
відставки посадових осіб, кваліфікації таких злочинів, як державна зрада і колабораційна 
діяльність.  

 
18 березня Національна служба здоров’я України роз’яснила, де спостерігатися 
вагітній жінці у випадку зміни місця її проживання. 
 
 
17 березня оприлюднено лист Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) 
№1/3475-22 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа 
внутрішньо переміщених осіб». 
 

 
15 березня у листі МОН України № 1/3463-22 «Про надання інформації» оприлюднено 
роз’яснення особливостей застосування норм трудового законодавства щодо 
дистанційної роботи під час дії правового режиму воєнного стану. 
 
Також 15 березня оприлюднено роз’яснення Міністерства юстиції України як оформити 
документи на новонароджену дитину в умовах воєнного стану. 
 
 
14 березня Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) 
оприлюднило роз’яснення № 6 щодо застосування окремих положень Закону України 
«Про запобігання корупції» стосовно дотримання обмежень щодо запобігання 
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корупції під час участі в обороні України. НАЗК дійшло висновку, що проходження посадовими 
особами місцевого самоврядування військової служби та служби у складі Сил територіальної 
оборони Збройних Сил України й добровольчих формувань територіальних громад за контрактом 
не порушує обмеження, передбачені у п.1 ч.1 ст.25 Закону України «Про запобігання корупції». 
 
10 березня Міністерство економіки України та НАДС оприлюднило своє роз’яснення 
№ 4706-06/9551-03 «Щодо оплати праці працівників державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або 
дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану». 
 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 
Створено мобільний застосунок «Hearty», який допомагає батькам дбати про 
емоційний та психічний стан дітей під час війни. Застосунок працює оффлайн і його 
можна використовувати навіть в укриттях. Він безкоштовний і пропонує книги, 
аудіоказки українською мовою та інший контент для дітей. Завантажити його можна за 
цим посиланням. 
 
Медичний сервіс Helsi дозволяє отримати безкоштовні онлайн-консультації лікарів 
усіх спеціальностей, як приватних, так і державних закладів охорони здоров’я. Для 
запису на консультацію: перейдіть за цим посиланням; оберіть лікаря потрібної 
спеціальності; оберіть зручний для Вас час. 
 
Проєкт «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який 
реалізується Міжнародною організацією праці за фінансування Міністерства 
закордонних справ Данії та за підтримки Міністерства економіки України, запрошує 
майбутніх підприємців і підприємців-початківців набути знання і навички здійснення 
підприємницької діяльності на онлайн-тренінгу «Розпочни свій бізнес». Для участі необхідно 
заповнити реєстраційну форму. Кінцевий термін прийому заявок – 07 квітня. Детальна інформація 
– за цим посиланням. 
 
Інститут маркетингу (Естонія) у співпраці з Офісом із розвитку підприємництва та 
експорту започаткували проєкт підтримки бізнесу Biz For Ukraine для українських 
компаній, які можуть дистанційно надавати сервісні послуги іноземним компаніям. 
Мета – допомогти українським компаніям налагодити співпрацю із міжнародними 
партнерами на ринку країн ЄС, а іноземним компаніям – отримувати послуги від кваліфікованих 
спеціалістів з України. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Триває Програма тимчасового переміщення підприємств із постраждалих 
регіонів. Програма спрямована на збереження виробничого і трудового потенціалу 
України та зорієнтована на підприємства, які бажають перемістити своє виробництво 
на територію Західної України. Усім підприємствам, які звернуться із заявкою, буде 
створено умови для забезпечення безкоштовного переїзду до місця тимчасового переміщення, а 
також для: підбору відповідних площ для розміщення виробництва; переміщення та розселення 
персоналу; підбору працівників в місці дислокації після переїзду. Для подачі заявки на участь у 
програмі необхідно заповнити форму за цим посиланням. Більше інформації – за цим 
посиланням. 
 
Ukraine Helpers – онлайн хаб інформації про склади гуманітарної допомоги у різних 
країнах світу та про актуальні потреби українців під час війни. Через сайт Ukraine 
Helpers люди зі всього світу зможуть оперативно надсилати необхідну допомогу в 
Україну. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
21 березня Міністерство соціальної політики України за підтримки Міністерства 
цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні запустило 
платформу єДопомога, яка забезпечує оперативний збір заявок з усіх регіонів України 
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щодо потреби в гуманітарній допомозі, а також задля ефективного та адресного її розподілу. 
 
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом із МОН України, Українським інститутом 
когнітивно-поведінкової терапії та Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» 
запустили проєкт психологічної підтримки «ПОРУЧ», який передбачає надання 
психологічної підтримки для підлітків і батьків, чиє звичне життя зламала війна. 
Психологи готові допомагати офлайн і онлайн, щоб набутий досвід громадян України не 
перетворився на травму на все життя. Онлайн-зустрічі відбуватимуться в ZOOM. У кожній групі 
буде не більше 10 учасників і ведучий-психолог. Участь у групах безоплатна. Час зустрічей буде 
узгоджено з кожним учасником. 
 
Український соціальний венчурний фонд (Ukrainian Social Venture Fund) започатковує 
Грантову програму для соціальних підприємств, спрямовану на підтримку їхньої 
діяльності в умовах війни. USVF пропонує smart-гранти соціальним підприємствам, 
які прагнуть трансформувати своє виробництво й зосередитись на потребах 
цивільного населення або інших осіб, які постраждали внаслідок військових дій. Smart-гранти 
також можуть бути надані соціальним підприємствам, які допомагають вирішувати нагальні 
потреби вразливих груп населення або соціальні, екологічні проблеми й продовжують свою 
діяльність в умовах військового стану. Крайній термін подачі заявки на грант – 03 квітня. Більше 
інформації – за цим посиланням. 
 
Програма грошової допомоги Міжнародної організації з міграції (далі – МОМ) за кошти 
Центрального фонду ООН з реагування на надзвичайні ситуації, Європейського 
Союзу, Німеччини, Бюро з гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного 
розвитку та Уряду Канади підтримає українців, що змушені тікати від війни. 
Програма МОМ буде втілюватися у кількох регіонах України у координації з місцевою владою та 
іншими гуманітарними організаціями. За додатковою інформацією звертайтеся до Варвари 
Жлуктенко, у представництві МОМ в Україні, vzhluktenko@iom.int або за телефоном 
 +38 067 447 97 92. Більше інформації – за цим посиланням.  
 
Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» оголошує 
щорічний конкурс на розробку «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 
громад до 2030 року» (енергетична складова) і «Стратегії екологічної безпеки та 
адаптації до змін клімату громад до 2030 року» серед малих та середніх громад 
України. Кінцевий термін прийняття заявок 17-00 31 березня. Більше інформації – за цим 
посиланням. 
 
Посольство Великої Британії в Україні приймає проєктні пропозиції щодо захисту 
прав жінок від неприбуткових організацій на 2022-2023 фінансовий рік (з квітня 2022 
по березень 2023 року). У відповідь на вторгнення Російської Федерації в Україну і на 
основі попередньої діяльності в рамках Національного плану дій Великої Британії 
«Жінки, мир, безпека» до 2022 року та Національного плану дій України «Жінки, мир, безпека» до 
2025 року, Велика Британія прагне збільшити свій внесок у досягнення порядку денного «Жінки, 
мир, безпека». Тому будуть підтримані проєкти, спрямовані на досягнення вищеназваних цілей.  
Кінцевий термін подання проєктних пропозицій – 23-55 (за Грінвічем) 29 березня. Пропозиції, 
надіслані пізніше цього терміну, розглядатися не будуть. Більше інформації – за цим посиланням.  

 
З повагою, 

 
 

 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
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