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триває сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному 

вторгненню. Багато людей можуть відчувати себе фізично та морально виснаженими. Але саме 

зараз, як ніколи, Ваша допомога сприятиме наближенню загальної перемоги у війні. Саме Ваша 

самовіддана праця сьогодні – запорука наповнення місцевого та державного бюджетів, частина 

коштів від яких йде на фінансування Збройних Сил України. Ті, хто не має змоги працювати, 

піклуються та допомагають своїм співмешканцям й внутрішньо переміщеним особам, 

волонтерам: виготовляють маскувальні сітки, сортують речі, навантажують й розвантажують 

гуманітарну допомогу, піклуються про нужденних, переглядають домашній одяг та взуття, 

можливо є речі, що зможуть знадобитися дорослим та дітям, які були вимушені покинути свій дім. 

Наближаймо 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. 

 

Інформуємо Вас, що експерти при Міністерстві розвитку громад та територій України 
(далі – Мінрегіон України) оприлюднили зразок договору та коротку інструкцію щодо 
алгоритму отримання міжнародної фінансової допомоги від громад-побратимів з-
за кордону, які прагнуть допомогти українським громадам. Порядок зарахування та 
використання коштів благодійної фінансової допомоги, зразок договору та детальне роз’яснення 
для працівників фінансових управлінь знаходяться за цим посиланням. 
 

Основне законодавство та його оновлення 

24 березня Верховна Рада України (далі – ВРУ) прийняла Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України в сфері освіти» № 2157-IX. Ним 
передбачено, що здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної 
середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільняються від проходження 
державної підсумкової атестації. У 2022 році прийом на навчання для здобуття ступеня 
молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюватиметься в особливому порядку, 
визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, без використання 
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результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 
вступного випробування. 
 

Також 24 березня ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» щодо пенсій в разі втрати годувальника» № 2146-IX. Ним запроваджується 
зміна розміру пенсії осіб, котрі перебували на утриманні загиблого годувальника. 
 

Того ж дня, ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» № 2153-IX. Відтепер, зокрема, члени сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і 
Захисниць України отримали переважне право на: залишення на роботі при вивільненні 
працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці; отримання щорічної відпустки у 
зручний для них час; позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих 
будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності у них права на отримання 
такого житла. Діти, які є членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, 
отримали право на особливий соціальний захист в галузі професійної (професійно-технічної) 
освіти. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачуватиметься застрахованим особам у 
розмірі 100 % від середньої заробітної плати (доходу) членів сімей загиблих (померлих) ветеранів 
війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Законом передбачено 
низку інших пільг і гарантій. 
 

24 березня ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії 
несанкціонованому поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, 
озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення 
Збройних Сил України чи інших утворених відповідно  до законів України військових формувань, 
вчиненому в умовах воєнного або надзвичайного стану» №2160. Санкція передбачає покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. 
 
Також 24 березня ВРУ прийняла постанову «Про Звернення Верховної Ради України 
до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського 
Парламенту, інших міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, 
парламентів та урядів держав - членів Європейського Союзу та НАТО, парламентів та 
урядів демократичних держав світу щодо необхідності вжиття додаткових спільних заходів з 
метою припинення агресії Російської Федерації проти України та запобігання поширенню цієї 
агресії на інші країни в Європі» № 2141-IX. 
 
26 березня Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) видав постанову № 365 «Про 
внесення змін до порядків та умов, затверджених постановами КМУ від 14 січня 2015 
р. № 6 і від 14 лютого 2017 р. № 88», якою змінив «Порядок та умови надання 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» й «Порядок та 
умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами». Відтепер залишки субвенції дозволяється 
спрямовувати на: заходи територіальної оборони; задоволення продовольчих потреб цивільного 
населення; евакуацію / вивезення / переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться 
бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця; на оплату транспортних послуг, паливо-
мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями 
залишили місце проживання / перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку 
цивільного населення в умовах воєнного стану. 
 

25 березня постановою КМУ № 363 змінено низку постанов Уряду щодо виплати 

пенсії та грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, змінено 

постанову КМУ від 05 листопада 2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам». Передбачено, що призначення та продовження 

виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання 
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соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам 

здійснюватиметься за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджуватиметься 

довідкою, виданою згідно з «Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи», затвердженим постановою КМУ від 01 жовтня 2014 р. № 509. 

 

24 березня постановою КМУ № 364 внесені зміни до постанови Уряду від 06 березня 

2022 р. № 209 «Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та 

внесення змін до постанови КМУ від 28 лютого 2022 р. № 164». Виключність 

повноважень державних реєстраторів поширено на надання/отримання відомостей з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі шляхом безпосереднього доступу до нього. Вимоги законодавства щодо 

обов’язку подання / підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не 

застосовуватимуться. Запроваджено особливості державної реєстрації обтяжень рухомого майна 

та надання / отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна в умовах 

воєнного стану. Установлено, що протягом дії воєнного стану припиняється доступ користувачів 

до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в межах 

адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджується Міністерством юстиції 

України. 

 

23 березня постановою КМУ № 351 «Деякі питання забезпечення функціонування 

електронної системи охорони здоров’я в умовах воєнного стану» установлено, 

що Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України), з метою забезпечення 

захисту інформації, що обробляється в електронній системі охорони здоров’я, може 

приймати рішення про зупинення доступу користувачів електронної системи охорони здоров’я, які 

розташовані на територіях ведення військових дій або на території, на якій органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до центральної бази даних електронної 

системи охорони здоров’я та рекомендувати Національній службі здоров’я України (далі – НСЗУ) 

й адміністратору центральної бази даних зупинити доступ таких користувачів до електронних 

медичних інформаційних систем. Рішення МОЗ України оформляються у вигляді листів та можуть 

стосуватися всіх закладів охорони здоров’я, фізичних осіб – підприємців, які мають ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики, чи місць провадження медичної 

практики, що розташовані на визначеній (визначених) у рішенні території (територіях), або 

окремих суб’єктів господарювання чи місць провадження медичної практики. 

 

22 березня постановою КМУ № 349 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо 

захисту прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану» доповнено, зокрема, 

«Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини», затверджений постановою КМУ від 24 вересня 2008 р. № 866 окремим 

розділом «Особливості влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у 

тому числі дітей, розлучених із сім’єю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану». 

 

23 березня набрала чинності постанова КМУ від 21 березня №  346 «Про внесення 

змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану». Змінено черговість здійснення 

платежів органами Держказначейства за дорученнями клієнтів з урахуванням 

ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. 

 

Також 23 березня набрала чинності постанова КМУ від 21 березня № 345 «Деякі 

питання відшкодування витрат на відрядження в межах України державних 

службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, 

установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) 
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за рахунок бюджетних коштів, в умовах воєнного стану». Нею установлено, що на період дії 

воєнного стану, відшкодування фактичних витрат, що перевищують граничну суму витрат на 

винайм житлового приміщення за добу, визначену для України у додатку 1 до постанови КМУ від 

02 лютого 2011 р. № 98, здійснюється з дозволу керівника згідно з підтвердними документами та 

не може перевищувати 1800 гривень (без урахування витрат на оплату податку на додану 

вартість). 

 

22 березня набрала чинності постанова КМУ від 19 березня № 333 «Про затвердження 

Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених 

осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг». Виконавчі комітети сільських, селищних, міських 

рад формуватимуть реєстр жилих приміщень, доступних для безоплатного розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, 

розглядатимуть заяви власників жилих приміщень про отримання компенсації, перевірятимуть 

(верифікуватимуть) наведені у заяві відомості, визначатимуть обсяг компенсації витрат власника 

жилого приміщення, та подаватимуть заяву встановленої форми до відповідної обласної 

військової адміністрації. Компенсація здійснюватиметься за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів (зокрема резервного фонду бюджету), коштів підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності і господарювання, іноземних держав та міжнародних 

організацій, інших не заборонених законодавством джерел. 

 

Також 22 березня набрала чинності постанова КМУ від 20 березня № 332 «Деякі 

питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», 

якою затверджений «Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам». 

 

Того ж дня набрала чинності постанова КМУ від 20 березня №  331 «Про 

затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці 

за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні». Компенсація витрат надається 

роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового 

трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом. Компенсація витрат 

надаватиметься у розмірі 6500 грн. щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку 

роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або 

припинення. 

 

20 березня постановою КМУ № 328 «Деякі питання забезпечення населення 

продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану» 

передбачено, що на період дії воєнного стану забезпечення населення територіальних 

громад в регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, продовольчими 

товарами тривалого зберігання здійснюватиметься безоплатно. Затверджено також перелік та 

обсяг продовольчих товарів для безоплатної видачі населенню на місяць. 

 

Також 20 березня видано постанову КМУ від № 325 «Про внесення змін до деяких 
постанов КМУ щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення». Нею передбачено, що структурні 
підрозділи з питань охорони здоров’я відповідних державних 
адміністрацій / військових адміністрацій / цивільно-військових адміністрацій повинні здійснювати 
контроль за справедливим нарахуванням заробітної плати працівникам закладів охорони 
здоров’я комунальної форми власності, які належать до сфери їх управління, у розмірі, 
визначеному постановою КМУ від 12 січня 2022 р. № 2 «Деякі питання оплати праці медичних 
працівників закладів охорони здоров’я», за ефективним використанням надходжень такими 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2-2022-%D0%BF


 

 

закладами охорони здоров’я та надавати до НСЗУ щомісяця до 15 числа інформацію про заклади 
охорони здоров’я комунальної форми власності (крім – спеціалізованих стоматологічних 
закладів), які мають різницю між нарахованою заробітною платою за попередній період та 
виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної 
дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку, більше 50 000 грн. та відповідно 
розмір нарахованої заробітної плати за відповідний період та розмір виплаченої за рахунок 
коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження 
коштів, за даними бухгалтерського обліку. 
 

25 березня розпорядженням КМУ № 246-р затверджено «План невідкладних 
заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів 
господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на 
безпечну територію». 
 

28 березня Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України) оприлюднило 
наказ №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та 
освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». Відповідно до нього, органи 
місцевого самоврядування у сфері освіти мають забезпечити, зокрема: - зарахування 
здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або 
проживання і перебувають в Україні чи за її межами, до закладів освіти за заявою (її сканованою 
копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним із батьків, опікуном, іншим законним 
представником, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший 
спосіб (за вибором заявника); - проживання здобувачів освіти та осіб, які їх супроводжують 
(батьків, опікунів, інших законних представників, родичів тощо), працівників закладів освіти та 
установ освіти у пансіонах, гуртожитках тощо та їх харчування у разі подання відповідної заяви. 
 

22 березня оприлюднено лист МОН України № 1/3593-22 «Про здійснення публічних 
закупівель та обслуговування в органах Казначейства в умовах воєнного 
стану», в якому з-поміж іншого наголошується, що в умовах воєнного стану керівник 
закладу, установи, підприємства несе персональну відповідальність за доцільність, 
ефективність, результативність використання бюджетних коштів та здійснення відповідних 
публічних закупівель за рахунок таких коштів. 
 

29 березня Державна податкова служба України (далі – ДПС України) оприлюднила 
своє роз’яснення щодо особливостей справляння плати за землю у період дії 
воєнного стану унаслідок прийняття ВРУ 15 березня Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії 
норм на період дії воєнного стану» № 2120-ІХ. 
 

25 березня ДПС України оприлюднила своє роз’яснення щодо особливості 
обчислення рентної плати за користування надрами для видобування газу 
природного унаслідок прийняття ВРУ 15 березня Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного» № 2139-ІХ. 
 

23 березня оприлюднено роз’яснення Пенсійного фонду України як отримати 
допомогу на поховання пенсіонера. 
 
 
22 березня оприлюднено роз’яснення № 150 р/з Національного агенства України з 
питань державної служби щодо особливостей проходження служби державними 
службовцями, які виїхали за кордон після введення воєнного стану в Україні. У 
ньому, зокрема, наголошується, що державний службовець (очевидно, те ж стосується 
й посадової особи місцевого самоврядування) у разі виїзду за межі України може отримати статус 
біженця й це не перешкоджатиме його подальшому перебуванні на державній службі (службі в 
органі місцевого самоврядування). 
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19 березня оприлюднено лист МОН України № 1/3556-22, у якому наголошується, що 
якщо заклад освіти, установа вимушені були змінити місце розташування у 
зв’язку з проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою 
окупацією території України, то їм необхідно перейти на обслуговування до органів 
казначейства за новим місцем свого розташування.  
 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 
Мінрегіоном України створена консультативна робоча група, яка надаватиме 
роз’яснення територіальним громадам щодо місцевих бюджетів в умовах 
воєнного стану. Територіальні громади можуть надсилати свої запити, заповнивши 
форму за цим посиланням. Відповіді й роз’яснення експертів будуть надіслані на 
електронні адреси, а на найбільш поширені та найактуальніші будуть публікуватись на порталі 
https://decentralization.gov.ua. 
 
Уряд запустив платформу Prozorro+ задля пошуку постачальників для 
гуманітарних потреб країни. Головне завдання платформи – зібрати запити 
державних та місцевих органів влади, військово-цивільних адміністрацій та 
гуманітарних штабів, а також знайти постачальників в Україні та за кордоном, які 
продають необхідні товари й надають послуги. 
 
Міністерство цифрової трансформації України (далі – Мінцифра України) оновило 
застосунок Дія. Тепер через нього можна подати заяву про пошкодження 
нерухомого майна (приватної садиби, квартири, інших житлових приміщень, котрі є 
окремим об’єктом права власності), унаслідок воєнних дій. Більше інформація 
знаходиться за цим посиланням. 
 
Також Мінцифра України розробила чат-бот єВорог, https://t.me/evorog_bot, завдяки 
якому Збройні Сили України можна повідомити про місцерозташування 
підрозділів Збройних Сил РФ. У чат-боті можна зазначити: - техніку окупанта, 
обравши її зі списку, або вписати самостійно; - час, коли бачили ворогів; - кількість 
окупантів чи техніки. Інформацію можна надсилати із або без фото чи відео. 
 

Для організації евакуації населення запущено офіційний телеграм-бот 

@Evacuation2022_bot та сайт підтримки https://evacuation2022.com. За допомогою 
цього бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій, а також на 
тимчасово окупованих територіях. 
 
Створено чат-бот «Знайди рідних», який дозволяє знайти тих, із ким втрачений 
зв’язок, незалежно від того, де вони зараз перебувають. Посилання на чат-бот – 
https://t.me/Family_Search_bot та відеоінструкція щодо користування ним  
https://bit.ly/388Qzer. 
 
Уряд змінив умови надання державної фінансової підтримки аграріям на час 
посівної. Підтримка надаватиметься малим та середнім аграрним виробникам з 
оборотом не більше 20 мільйонів євро на рік, що еквівалентна підприємству, яке 
оброблює до 10 000 га. Більше інформації – за цим посиланням.  
Окрім цього радимо аграріям звернути увагу ще на такі механізми підтримки: 

- запущено аграрну платформу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України щодо збору актуальних потреб аграріїв для посівної в 
режимі реального часу: https://agrostatus.org; 

- створено онлайн-платформу для покращення логістичних маршрутів 
аграріїв в умовах воєнного стану: https://prodsafety.org. 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/623/866/61d/62386661de8e2734408328.pdf
https://forms.gle/YiJzf5NvU1LZKtVeA
https://prozorro.gov.ua/page/plus?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=v_ukrajini_zapustili_platformu_prozorro_z_poshuku_postachalnikiv_dlya_gumanitarnih_potreb_krajini&utm_term=2022-03-30
https://thedigital.gov.ua/news/podati-zayavku-pro-poshkodzhene-mayno-pid-chas-viyni-vidteper-mozhna-v-zastosunku-diya
https://t.me/evorog_bot
https://t.me/Family_Search_bot
https://bit.ly/388Qzer
https://bit.ly/388Qzer
https://minagro.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-zmini-do-nadannya-finansovoyi-derzhavnoyi-pidtrimki-agrariyam-pid-chas-posivnoyi-roman-leshchenko
https://agrostatus.org/
https://prodsafety.org/


 

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів створила Національну платформу продовольчої безпеки, щоб 
об’єднати зусилля військових адміністрацій, виробників харчових продуктів, 
торговельних мереж, міжнародних організацій для стимулювання розбудови 
української економіки в умовах війни та забезпечення харчовими продуктами й товарами першої 
необхідності мешканців громад, учасників Збройних Сил України та територіальної оборони. 
Зареєструватися можна за цим посиланням. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Міністерство соціальної політики України інформує, що Українська компанія ТОВ 
«Економіка довіри» започаткувала програму фінансування українських 
товаровиробників. Підприємство чи ФОП, які працюють на території України та 
хочуть і можуть надати українцям безкоштовно матеріальну допомогу, можуть 
долучитися до проекту шляхом: 1. заповнення анкети-заяви на отримання допомоги; 2. укладення 
договору; 3. отримання коштів; 4. надання безкоштовної допомоги громадянам та / чи 
волонтерським організаціям; 5. звітування (фото, відео, опис реалізації договору). Більше 
інформації – за цим посиланням. 
 
Мінрегіон України започаткувало соціальну ініціативу «Прихисток» – проект із 
розміщення українців, які вимушені переселитися із зон бойових дій. Щоб 
запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і 
отримати компенсацію, необхідно: подати заяву до органу місцевого самоврядування 
за місцем проживання або через сайт https://prykhystok.gov.ua/ про готовність прийняти у себе 
ВПО; при поселенні ВПО подати інформацію до органу місцевого самоврядування; до 5-го числа 
щомісяця інформувати ОМС про кількість днів та ВПО, які проживали; отримати компенсацію. 
 
Інші корисні ресурси для пошуку житла та прихистку: 
 

• «Ukraine Take Shelter», https://www.ukrainetakeshelter.com/, незалежна 

електронна платформа для пошуку житла, перекладена на шістнадцять мов. Все, 

що Вам потрібно зробити, це вказати назву міста, в якому бажаєте знайти житло, 

і переглянути список доступних варіантів проживання. Сьогодні на платформі 

понад 25 000 пропозицій хостингу по всьому світу та більше мільйона користувачів 

 

• «Blend Social», https://blendsocial.io/, безкоштовний додаток для смартфону, у 

якому люди з усього світу можуть надавати постраждалим інформацію щодо 

продуктів харчування, місць проживання, одягу, транспорту, укриттів тощо 

 

• Ініціатива «Допомагай!», https://shelter.dopomagai.org/, зручний спосіб знайти 

житло в безпечних містах України або за кордоном 

 
 

• Платформа для прихистку біженців у Європі, https://ua.eu4ua.org/, є ресурсом 

для об’єднання українських біженців з європейцями, які готові надати своє житло. 

Платформа корисна й тим, що тут можна подати заявку для пошуку роботи 

 

• Інтерактивна мапа «I Can Help», https://icanhelp.host/, на мапі легко знайти 

пропозиції житла від власників у Європі з контактами та його описом 

 
 

• Інтерактивна мапа «MapaHelp», https://mapahelp.me/, на якій окрім житла можна 

знайти пропозиції психологічної, гуманітарної, медичної допомоги, надання їжі, 

переїзду / трансферу, перетримки тварин тощо 

 

https://dpss.creatio.com/
https://dpss.gov.ua/news/vijskovi-administraciyi-mozhut-formuvati-potrebi-shchodo-zabezpechennya-produktami-cherez-platformu-dopomogi
https://ukrlegprom.org/ua/news/minsoczpolityky-apuskaye-programu-shhodo-nadannya-pryamoyi-dopomogy-zhytelyam-ukrayiny-shlyahom-finansuvannya-ukrayinskyh-tovarovyrobnykiv-na-misczyah/?swcfpc=1&fbclid=IwAR0i5NjICgstnctxqtyFABmlJJwlrIlCY22Lfxv8VGUBp3PUVix6AHJBls0
https://prykhystok.gov.ua/
https://www.ukrainetakeshelter.com/
https://blendsocial.io/
https://shelter.dopomagai.org/
https://ua.eu4ua.org/
https://icanhelp.host/
https://mapahelp.me/


 

 

• «Shelter for UA», https://shelter4ua.com/ua, сервіс, який допомагає поєднати 

людей у пошуку житла з тими, хто готовий його надати. Можливий пошук серед 

усіх пропозицій на інтерактивній мапі, так і за наступними параметрами: 

немеленим пунктом, датою та кількістю людей для поселення 

 

• На сайті «Host4Ukraine», https://host4ukraine.com/, можна знайти житло, подавши 

інформацію про себе, вказавши бажану локацію перебування, та очікуючи на 

пропозицію від власників житла, або знайти існуючий варіант на інтерактивній мапі 

 
Ті, хто вимушено виїжджає за межі України через війну, може знайти корисну 
інформацію на сайті, створеному Міністерством закордонних справ України (далі – 
МЗС України), https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На ньому в зручній формі викладена 
інформація у розрізі різних країн світу щодо умов в’їзду та допомоги тимчасово 
переміщеним громадянам України, інформація про центри допомоги, про наявне соціальне 
забезпечення, а також посилання на офіційні інформаційні джерела для тимчасово переміщених 
осіб з України та контакти посольств. 
 
МЗС України радить громадянам, які виїжджають за кордон, зареєструватися у системі 
Добровільна Реєстрація Громадян України («ДРУГ») за цим посиланням 
https://friend.mfa.gov.ua/#/. Система дозволяє консульським установам України по 
всьому світу залишатися на зв'язку з громадянами, повідомляти їм важливу та корисну 
інформацію про країну їхнього тимчасового перебування, а також надавати допомогу, інструкції, 
як діяти в надзвичайних ситуаціях. 
 
Програма «Єднання заради дії», яка впроваджується Радою міжнародних наукових 
досліджень та обмінів (IREX), оголошує конкурс заявок на грантову підтримку. 
Запропоновані проєкти мають бути спрямованими на наступні цілі: підтримка 
журналістів в Україні для забезпечення об’єктивного висвітлення проблем, з якими 
стикаються ВПО; підтримка журналістів; висвітлення історій успіху про спільну роботу ВПО та 
приймаючих громад тощо. Дедлайн – 07 квітня 2022 р. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Міністерство Закордонних Справ Чеської Республіки у межах «Transition Promotion 
Program» оголошує конкурс малих грантів (до 650 000 грн) для українських 
неурядових організацій: 1) незалежних ЗМІ та організацій, які підтримують незалежні 
медіа; 2) організацій, які займаються захистом прав людини. Форма заявки доступна 
за цим посиланням. Заявки приймаються до 10 квітня (23:00 за київським часом). Більше 
інформації – за цим посиланням.  

 
З повагою, 

 
 
 
 

 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
 

https://shelter4ua.com/ua
https://host4ukraine.com/
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
https://friend.mfa.gov.ua/#/
https://gurt.org.ua/news/grants/77310/
https://www.mzv.cz/kiev/uk/x2010_05_17/x2010_08_20_1/x2019_09_24/transition_promotion_program_in_ukraine_3.html
https://www.mzv.cz/kiev/uk/x2010_05_17/x2010_08_20_1/x2019_09_24/transition_promotion_program_in_ukraine_3.html

