
 

 

 
 
 
 
 

 
Лист для керівників: ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА 

 
 
 
 
 
 
ми вдячні всім читачам за увагу до нашого Листа й сподіваємося, що він допомагає Вам у Вашій 
повсякденній роботі при здійсненні своїх повноважень. Написання й поширення Листа для 
керівників започатковано у березні 2020 року як відповідь на кризу, зумовлену COVID-19. З того 
часу формат Листа неодноразово змінювався. У поточній редакції він переважно сфокусований 
на інформуванні Вас про останні законодавчі зміни й заходи підтримки, спрямовані на 
протистояння російському воєнному вторгненню, а також на тому, аби сприяти наданні Вами 
адміністративних послуг членам територіальних громад й організаціям. Однак «U-LEAD з 
Європою» завжди прагне вдосконалювати свої продукти, адже ми зацікавлені надавати 
територіальним громадам України, їх органам місцевого самоврядування, найкорисніші 
матеріали. Саме тому ми тимчасово призупиняємо написання наших Листів для керівників, аби 
незабаром покращити їхній зміст.  
 
То ж нам потрібна Ваша допомога, щоб зробити наступні Листи ще більш корисними для 

Вас. Будемо безмежно вдячні Вам, якщо зможете приділити приблизно 3 хвилини свого часу, аби 

надати анонімні відповіді на п’ять запитань, які Ви знайдете за цим посиланням. Очікуємо, що 

наприкінці серпня зможемо поділитися з Вами першим випуском оновленого Листа для керівників. 

 
Також цим Листом хочемо проінформувати Вас про: 

 

• останні законодавчі зміни, зокрема про рішення Конституційного Суду України щодо 
спеціальної конфіскації майна, про запровадження Реєстру «олігархів», про новації у 
регулюванні освітніх та пенсійних відносин, про запроваджені заходи щодо захисту 
української культури, прав депортованих та внутрішньо переміщених осіб й порядок 
надання грантів переробним підприємствам; 

• нещодавні роз’яснення органів державної влади щодо окремих аспектів 
функціонування органів місцевого самоврядування (Національного агентства України з 
питань державної служби, Національного агентства з питань запобігання корупції), щодо 
надання адміністративних послуг (Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 
цифрової трансформації України, Пенсійного фонду України), щодо регулювання 
відносин у сфері освіти (Міністерства освіти і науки України), охорони здоров’я 
(Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України) й щодо 
житлово-комунального господарства (Антимонопольного комітету України); 

• заходи підтримки, спрямовані на територіальні громади, організації громадянського 
суспільства та місцевих активістів. 

 
Нагадуємо Вам, 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, котрі 
збирають гуманітарну допомогу і уже доставляють її багатьом українським громадам. 

Лист № 71 

Програма для України з розширення прав і можливостей 
на місцевому рівні, підзвітності та розвитку 

 
Програма за підтримки ЄС та його держав-членів 
Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії 

Бастіан Файгель 
Директор Програми від GIZ 

 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
вул. Велика Житомирська, 20, Київ, 01001 

 
Телефон: +380 (44) 581 27 92 

E-mail: bastian.veigel@giz.de 
 
 

11 липня 2022 року 

Шановні голови громад, 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FS8BtF2y2jE&data=05%7C01%7Cvolodymyr.bozhko%40giz.de%7C98c456f328984d0ddcb908da5f5ac570%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637927140698057001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2zjl1emthpaNvKgliJzUEJfnz1M%2BoFLiu%2F3SgzQVbWc%3D&reserved=0
https://t.me/+XB75fAZpCABlOGMy
https://www.facebook.com/groups/283101917295909/
mailto:bastian.veigel@giz.de


 

 

 

Основне законодавство та його оновлення 

02 липня Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради України 
Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднили Спільну 
заяву щодо рішення Європейської Ради про надання Україні статусу кандидата 
на членство в Європейському Союзі. Від імені України та її громадян, які боролися 
і продовжують боротися за незалежну, цілісну, вільну Україну, безпеку Європи та спільні 
європейські цінності, її співавтори заявили: 

• про підтримку рішення лідерів держав – членів Європейського Союзу щодо надання 
Україні статусу кандидата на членство в ЄС, прийнятого на засіданні Європейської Ради 
23 червня 2022 року; 

• про відданість  статті 2  Договору про ЄС, відповідно до якої Європейський 
Союз засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, 
рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема до прав осіб, 
які належать до меншин; 

• про неухильне дотримання цінностей, які для України є спільними разом з державами – 
членами ЄС, де панують плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя, 
солідарність та рівність жінок і чоловіків; 

• про рішучу налаштованість на виконання рекомендацій, визначених у Висновку 
Європейської Комісії від 17 червня 2022 року та рішенні Європейської Ради від  
23-24 червня 2022 року про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС; та 

• про готовність до посилення інституційної спроможності України для забезпечення 
подальшого прогресу євроінтеграційних реформ, розширення доступу до фінансової 
підтримки ЄС, належної підготовки та проведення переговорного процесу про вступ в ЄС, 
а також до ефективної участі України в інституціях ЄС після набуття повноправного 
членства. 

 
Рішенням Конституційного Суду України (далі – КСУ) від 30 червня № 1-р/2022 у справі 
за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України 
(щодо спеціальної конфіскації) визнано такими, що відповідають Конституції України 
вищеназвані статті Кримінального кодексу України. КСУ констатував, що застосування 
спеціальної конфіскації припиняє не право власності або право добросовісного володіння 
майном, а незаконне та недобросовісне володіння, тимчасово набуте внаслідок вчинення 
умисного кримінального правопорушення, тобто з порушенням приписів Конституції України та 
законів України, прав та інтересів учасників суспільних відносин. 
 
Рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року, 
уведеним в дію Указом Президента України від 29 червня 2022 року № 459/2022, 
затверджено «Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та 
політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і 
ведення». Воно визначає порядок формування і ведення Реєстру осіб, які мають 
значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Функції держателя 
та адміністратора Реєстру покладено на Апарат Ради національної безпеки і оборони 
України. 
 
01 липня набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» від 
19 червня № 2315-IX. Законом на час воєнного стану зупинено дію наступних норм 
Закону України «Про повну загальну середню освіту»: 

• про те, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах 
навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше  
175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року; 

• щодо максимальної кількості учнів у класі (наповнюваності класу) державного, 
комунального закладу освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#n67
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1-r2022_0.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0012525-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459/2022#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2315-IX#Text


 

 

Засновник державного чи комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений 
ним орган (посадова особа) отримав право продовжити без проведення конкурсу строк дії 
строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником відповідного закладу 
загальної середньої освіти, але не більше ніж на шість місяців з дня припинення чи скасування 
воєнного стану. Тепер тривалість навчального року, дату його початку та/або закінчення 
визначатиме Кабінет Міністрів України (далі – КМУ). 
 
Також 01 липня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки 
кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки» від  
19 червня № 2312-IX. Законом, зокрема: 
 

• дозволено здобувати професійну (професійно-технічну) освіту або часткові професійні 
кваліфікації без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти; 

• проголошене право будь-якої особи впродовж життя безоплатно здобувати професійну 
(професійно-технічну) освіту за іншою професією, але не раніше ніж через три роки після 
завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за 
попередньо здобутою професією, за умови наявності підтвердженого страхового стажу 
не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно 
здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше; 

• заборонено відмовляти особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання до 
закладу професійної (професійно-технічної) освіти на умовах державного чи 
регіонального замовлення з підстави відсутності реєстрації місця проживання особи на 
території відповідної територіальної громади; 

• передбачено, що протягом 10 років з дня набрання чинності цим Законом припинення 
комунальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які в установленому 
законодавством порядку були передані з державної власності у комунальну власність, 
здійснюватиметься лише за попереднім погодженням з Міністерством освіти і науки 
України та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному 
рівні. 

 

23 червня Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України) видало наказ 
№ 586 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 
2022 року № 527», яким затверджено «Концепцію національно-патріотичного 
виховання в системі освіти України» та заходи щодо її реалізації до 2025 року. 
 

01 липня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» щодо виплати пенсій» від 19 червня № 2314-IX. Закон усуває дискримінацію 
отримувачів пенсії – пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби і 
членів їх сімей, а також інших осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно із Законом 
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 
у виборі установи банку, через яку виплачуватимуться пенсії. Також зазначено, що пенсія 
виплачуватиметься щомісяця, не пізніше останнього числа місяця, виключно в грошовій формі за 
зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України, незалежно від 
задекларованого або зареєстрованого місця його проживання. Витрати на доставку пенсії 
здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету. 
 
24 червня видано постанову КМУ № 727 «Деякі питання індексації пенсій». Нею 
затверджено у новій редакції «Порядок проведення щорічної індексації пенсій», у 
якому з-поміж іншого передбачено проведення щорічного перерахунку раніше 
призначених пенсій. Зазначена постанова набирає чинності з першого числа місяця, 
що настає за місяцем припинення або скасування воєнного стану. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2312-IX#Text
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62b/46b/765/62b46b765cadc042936799.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2314-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727-2022-%D0%BF#Text


 

 

19 червня прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного 

використання музичного продукту держави-агресора» № 2310−ІХ.  
Законом заборонено: 

• організацію та проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці 
(співаки), які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-
агресором, крім учасників, які включені до «Переліку музичних виконавців (співаків) 
держави-агресора, які засуджують агресію проти України»; 

• публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення 
фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного 
недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є, або був у будь-
який період, після 1991 року, громадянином держави-агресора; 

• трансляцію аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та 
інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до 
«Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», оприлюдненого в 
установленому порядку; 

У Законі сформульоване поняття національного музичного продукту, запроваджено програми 
його підтримки і розвитку. Окрім цього, Законом встановлено вимогу, аби у загальному обсязі 
мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 % становив національний аудіовізуальний 
продукт. Телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень 
(словесно-музичних творів) державною мовою в обсязі не менше 40 % від загального обсягу 
пісень, поширених протягом доби, а також не менше 40 % від загального обсягу пісень, 
поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00. Водіям автобусів й 
таксі заборонено відтворювати в салоні музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім 
інформації про поїздку, без згоди всіх пасажирів. Цей Закон набирає чинності через три місяці з 
дня його опублікування. 
 
06 липня набрала чинності постанова КМУ «Деякі питання захисту прав 
депортованих та внутрішньо переміщених осіб» від 28 червня № 740. Нею 
затверджено Положення про Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб. 
Уповноважений набув статусу заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих території України, основним завданням якого є участь у формуванні та реалізації 
державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які покинули своє 
місце проживання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України внаслідок 
збройного конфлікту або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або 
тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон, сприяння реалізації їх прав і 
свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця 
проживання або інтеграції за новим місцем проживання.  
 
01 липня набрала чинності постанова КМУ «Деякі питання надання грантів для 
переробних підприємств» від 24 червня № 739. Нею затверджено «Порядок надання 
грантів на створення або розвиток переробних підприємств». Цей Порядок визначає 
умови, критерії та механізм використання коштів, передбачених Міністерству 
економіки України за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою 
«Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» для надання безповоротної державної 
допомоги суб’єктам господарювання у формі грантів на створення або розвиток переробних 
підприємств. Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує 8 млн. гривень. 
Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у наступному співвідношенні: 

• для першої 1000 заяв до 70 % від вартості проекту (без урахування податку на додану 
вартість) – за рахунок грантів, не менше 30 % – за рахунок коштів отримувача (власних 
або кредитних); 

• для всіх наступних заяв до 50 % від вартості проекту (без урахування податку на додану 
вартість) – за рахунок грантів, не менше 50 % – за рахунок коштів отримувача (власних 
або кредитних). 

Внесок за рахунок власних (не кредитних) коштів отримувача має становити не менше 20 % від 
вартості проекту. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2310-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2022-%D0%BF#Text


 

 

Роз’яснення й інформування 
 
Національне агентство України з питань державної служби опублікувало роз’яснення 
від 29 червня 2022 року №155-р/з щодо включення періоду простою державного 
службовця та періоду перебування його у відпустці без збереження заробітної 
плати до строку для присвоєння чергового рангу. То ж протягом воєнного стану 
період простою, а також період перебування державного службовця у відпустці без збереження 
заробітної плати, зараховуються до строку, що дає право на присвоєння йому чергового рангу.  
 
Національне агентство з питань запобігання корупції поширило роз’яснення 
алгоритму врегулювання конфлікту інтересів, який виникає у керівника під час 
реалізації ним своїх повноважень з окремих питань оплати праці, зокрема щодо 
встановлення самому собі стимулюючих виплат. Конфлікт інтересів виникає також у 
випадку, коли особа подає пропозицію (у формі письмового подання чи іншим чином) щодо 
розміру стимулюючих виплат, а безпосередньо рішення про встановлення стимулюючих виплат 
приймає керівник вищого рівня. Тому для уникнення реального конфлікту інтересів у цій ситуації 
необхідно: 

• утриматися від здійснення оцінки своєї роботи та, відповідно, внесення пропозицій щодо 
визначення собі конкретного розміру премії чи надбавки; 

• за потреби надавати керівнику вищого рівня необхідну інформацію, на підставі якої він 
зможе самостійно визначити конкретний розмір премії чи надбавки. 

Однак конфлікт інтересів буде відсутнім, якщо керівник приймає рішення щодо виплати собі 
стимулюючих виплат за погодженням із суб’єктом призначення / керівником вищого рівня. 
 
08 липня Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС України) поширило 
інформацію про відновлення роботи он-лайн сервісу перевірки посвідчення 
водія. Зазначений сервіс доступний на сайті Головного сервісного центру МВС 
України за цим посиланням. 
 
МВС України поширило роз’яснення того, чим відрізняється національне 
посвідчення водія від міжнародного. МВС України наголошує, що це два різні 
документи, пред’явлення яких зумовлює відмінні наслідки. Національне посвідчення 
водія видається після складання іспитів. Натомість міжнародне – фактично є 
перекладом декількома мовами інформації, відображеної у національному посвідченні водія, 
видається додатково до нього та окремо від національного не діє. 
 
МВС України поширило роз’яснення того, як відновити пошкоджені, втрачені чи 
викрадені номерні знаки автомобілів. Для цього слід звернутися до сервісного 
центру МВС України з наступними документами: 

• паспортом громадянина України; 

• ідентифікаційним кодом; 

• свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу; 

• довідкою із Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку). 
 
Міністерство цифрової трансформації України поширило інформацію про те, що на 
порталі https://guide.diia.gov.ua/ розміщено відомості, необхідні для реалізації 
наступних прав щодо керування транспортними засобами: 

щодо автомобілів: 

• видача посвідчення водія; 

• видача посвідчення водія після закінчення строку позбавлення права на 
керування автомобілем (зі складанням іспитів); 

• видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами у 
разі відкриття нижчої категорії (зі складанням іспиту); 

• обмін посвідчення водія (без складання іспитів); 

• відновлення посвідчення водія; 
  

https://nads.gov.ua/npas/shchodo-vklyuchennya-periodu-prostoyu-derzhavnogo-sluzhbovcya-ta-periodu-perebuvannya-u-vidpustci-bez-zberezhennya-zarobitnoyi-plati-do-stroku-dlya-prisvoyennya-chervogo-rangu
https://wiki.nazk.gov.ua/category/okremi-rozyasnennya-z-pytan-konfliktu-interesid/roz-yasnennya-shhodo-nayavnosti-vidsutnosti-konfliktu-interesiv-pid-chas-realizatsiyi-povnovazhen-z-okremyh-pytan-oplaty-pratsi/
https://www.kmu.gov.ua/news/mvs-vidnovleno-robotu-onlain-servisu-perevirky-posvidchennia-vodiia
https://opendata.hsc.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/news/rozyasnennya-mvs-chim-vidriznyayetsya-nacionalne-posvidchennya-vodiya-vid-mizhnarodnogo
https://www.kmu.gov.ua/news/roziasnennia-mvs-iak-vidnovyty-poshkodzheni-vtracheni-chy-vykradeni-nomerni-znaky
https://guide.diia.gov.ua/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FVLiqgTd%3Ffbclid%3DIwAR1morOre_7JHMDgdYS9l3-dKcbshnevtTffRTisWA2SfMkTA5OlkenVZEI&h=AT0jnlm7T6QE3jUn8l9l9AC-zCnsMU2t625CACZVjaq-whI0DmftpoemUkVcJE2DrnlyCFlJQ3JDes0lqJgtTiuGvz0iD9JGGeSpz_bxOLh8EZLsQ1UD-nV0V6rHURUCHMVt&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0Oy7qPkqpmxiwNJBpCBH1gyVVn_TAqNqlCZpkaydVMX8-Qf9fFZAJuGzIHCFe2lYjmeWl4h00KV6Cr_E3OXz_2Xuz0G2kb5NzQjqe0lleh360oy3T9h9S-BIYsQnCYe96V6ysAwN6cPqHDH9Ab7L7griVfDaj9cZ_rFVgkFdtZ2vyZhHB3vRQel64iNpexIZx8p95hTrGuPFPkWKPQiRdvdrgOlq1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FiLiqdgZ%3Ffbclid%3DIwAR22CQGaOnbnNtnVlC_pBOwFXkDsDh0C6ZgnWhiPgNdpxgRsiMPqiFU8JMU&h=AT0iiad204m3drkflE_KztK0MOjc_nAF90KnhMomEYnbR1_BSy-kE_EBgjFHvzw6i7NRkjadD9Mq1dtVeQaeU-PXN1ojNU3PzWhU5L7XwqffKdSz7maNnO1ufv8uLv88KQqJ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0Oy7qPkqpmxiwNJBpCBH1gyVVn_TAqNqlCZpkaydVMX8-Qf9fFZAJuGzIHCFe2lYjmeWl4h00KV6Cr_E3OXz_2Xuz0G2kb5NzQjqe0lleh360oy3T9h9S-BIYsQnCYe96V6ysAwN6cPqHDH9Ab7L7griVfDaj9cZ_rFVgkFdtZ2vyZhHB3vRQel64iNpexIZx8p95hTrGuPFPkWKPQiRdvdrgOlq1e
https://cutt.ly/KLiqoWa?fbclid=IwAR1cWpNdpe6R1rVmmwSGG6nwxsC-ng-2vPwGkZjqvoVB5qOCXgaQMvIZpu4
https://cutt.ly/hLu6Uil?fbclid=IwAR2XymquGqA_Llo-AabStJP8z25oW2tKHBRinVOFC4XLOdezIXVDdipMHPc
https://cutt.ly/tLu6Ep6?fbclid=IwAR13wQoD7JC604fAv6t3BapbNEibHmRQlHxN8-DOs69NhwIoUopNGXjKEp0


 

 

щодо тракторів: 

• видача посвідчень тракториста-машиніста; 

• видача дубліката посвідчення тракториста-машиніста замість втраченого; 
щодо перевезення небезпечного вантажу: 

• видача свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що 
перевозять небезпечні вантажі (зі складанням іспитів); 

• видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки 
перевезень небезпечних вантажів (зі складанням іспитів). 

 
Пенсійний фонд України поширив роз’яснення того, як отримати пенсії тим 
громадянам, які тимчасово змінили фактичне місце проживання та раніше 
отримували кошти через АТ «Укрпошта». 
 
Пенсійний фонд України поширив алгоритм дій, необхідних для формування 
заяви-розрахунку за е-лікарняними. Форма заяви-розрахунку для отримання коштів 
на виплату допомоги за е-лікарняними не змінилася й тотожна для паперових і 
електронних лікарняних. Заяву-розрахунок можна подати: 

• онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення; 

• на паперових носіях. 
 
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України поширило алгоритм 
дій вступників, котрі проживають у районах проведення воєнних (бойових) дій, 
або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), задля здобуття 
ними освітнього рівня молодшого бакалавра на неокупованій частині України. 
 
29 червня МОН України поширило лист № 1/7234-22 «Про підготовку до початку 
2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти». 
 
МОН України поширило інформацію про особливості організації 2022/23 
навчального року та рекомендації щодо першочергових кроків задля підготовки до 
нього. 
 
02 липня Національна служба здоров’я України оприлюднила роз’яснення щодо того, 
яку стоматологічну допомогу у межах «Програми медичних гарантій 2022» 
безоплатно можна отримати в Україні: 

• первинний огляд та оцінку стану стоматологічного здоров’я дорослих та дітей; 

• ургентну та планову допомогу дітям до 18 років з необхідними супутніми 
інструментальними дослідженнями (такими як внутрішньоротова рентгенографія, 
позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на 
всіх етапах діагностики та лікування; 

• ургентну допомогу дорослим зі своєчасним знеболенням;  

• хірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та 
дітям; 

• обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а 
також дітей до 6 років. 

Планова стоматологічна допомога для дорослих – лише платна. Оплата за послугу здійснюється 
офіційно у касу закладу за тарифом, який встановлює його власник. Також «Програма медичних 
гарантій 2022» не покриває послуги протезування та ортодонтії ані дорослим, ані дітям. Також 
доступна відеоверсія цього роз’яснення. 
 
Міністерство охорони здоров’я України поширило роз’яснення того, як українцям 
отримати безкоштовну медичну допомогу в Польщі. Адже ті, хто після 24 лютого 
2022 року прибули з України до Польщі, незалежно від їх віку, мають право на наступні 
види безоплатної медичної допомоги на рівні з поляками:  

• базова медична допомога – візити до сімейних лікарів, виклик швидкої; 

• спеціалізована амбулаторна допомога; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FCLu65yY%3Ffbclid%3DIwAR038k1yjjNLdpziQ6qG8YLDEQYs_VE_QkenHiw5-2uJpoX2-krM9vDfkFQ&h=AT1_V_pmFfhlaHEysoG6ctgsK1sa5WqoDr067sfRtY504C2Z_uha4RKPDLuaSqM93zgwfHeq9juTU4bOEKC32OMZwh9xLsNKaTFcIjbSE4uqzPBbpVIj9VWhFNElCl5_y4RC&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0Oy7qPkqpmxiwNJBpCBH1gyVVn_TAqNqlCZpkaydVMX8-Qf9fFZAJuGzIHCFe2lYjmeWl4h00KV6Cr_E3OXz_2Xuz0G2kb5NzQjqe0lleh360oy3T9h9S-BIYsQnCYe96V6ysAwN6cPqHDH9Ab7L7griVfDaj9cZ_rFVgkFdtZ2vyZhHB3vRQel64iNpexIZx8p95hTrGuPFPkWKPQiRdvdrgOlq1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FCLu6xkE%3Ffbclid%3DIwAR1pinuhyQpPu_expprXWL9WhDljLZeEHkkRG5z8sYqQODr11FWEcVuj2hk&h=AT1KmvB30zP8WpHPtH_C0ZY-I3swG44JyYTWNik62ynyyjaML0LJq6wbStmu1Wr8MVyq51Cb9CxgsLKxCuUltjChLTiyyvtU0GmDSrdAWqUSLcl_1lnCG8wXW7LcBo1OCSv2&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0Oy7qPkqpmxiwNJBpCBH1gyVVn_TAqNqlCZpkaydVMX8-Qf9fFZAJuGzIHCFe2lYjmeWl4h00KV6Cr_E3OXz_2Xuz0G2kb5NzQjqe0lleh360oy3T9h9S-BIYsQnCYe96V6ysAwN6cPqHDH9Ab7L7griVfDaj9cZ_rFVgkFdtZ2vyZhHB3vRQel64iNpexIZx8p95hTrGuPFPkWKPQiRdvdrgOlq1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FoLrlcWJ%3Ffbclid%3DIwAR314WnJtTao-Ek_lhDpovqcX72JS33Yz1U98T7d9fXBFpHRo1UawPvVaXk&h=AT28bA_-4KFBZ42FdeDJL3cLj4uYHMJzG0UFOQN5MM-tc9ii78sDYDnZtw_dBEwRYyEy2pIcgjASZF-CKvNz66J0DOdhD1aLMPgt2IAdt3X3LywbIe1IhNWlA9PoOBFXgF9I&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0Oy7qPkqpmxiwNJBpCBH1gyVVn_TAqNqlCZpkaydVMX8-Qf9fFZAJuGzIHCFe2lYjmeWl4h00KV6Cr_E3OXz_2Xuz0G2kb5NzQjqe0lleh360oy3T9h9S-BIYsQnCYe96V6ysAwN6cPqHDH9Ab7L7griVfDaj9cZ_rFVgkFdtZ2vyZhHB3vRQel64iNpexIZx8p95hTrGuPFPkWKPQiRdvdrgOlq1e
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• діагностичні дослідження (за направленням лікаря); 

• лікування в стаціонарі; 

• психіатричне лікування; 

• реабілітація (окрім курортів); 

• стоматологічні послуги. 
Для того, аби отримати безоплатну медичну допомогу, потрібно мати наступні документи: 

• закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не 
раніше 24 лютого 2022 року; 

• якщо Ви перетнули кордон без закордонного паспорта – документ від польських служб, 
що підтверджує дату перетину польського кордону. 

Окрім того, українці, які мають намір залишитися в Польщі на певний період, можуть отримати 
номер PESEL – аналог українського ідентифікаційного номера. Він надає доступ до послуг сфери 
охорони здоров’я на постійній основі, до соціальної допомоги тощо. Процедура 
отримання PESEL для українців спрощена. Для оформлення документа потрібно 
звернутися до адміністрації будь-якої ґміни та подати заяву, фото і свої актуальні дані. 
Покрокова інструкція розміщена за цим посиланням.  
 
Антимонопольний комітет України оприлюднив роз’яснення від 16 червня № 2-рр/дд 

«Щодо поширення дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» на суб’єктів господарювання, які є теплогенеруючими 

організаціями». У разі надання державної допомоги теплогенеруючим організаціям 

на забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання така 

допомога повинна відповідати умовам, зазначеним у пункті 11 «Критеріїв оцінки 

допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на охорону 

навколишнього природного середовища», затверджених постановою КМУ  

від 11 жовтня 2021 р. № 1060. 

 
 

Заходи підтримки для громад і громадян 

 
За підтримки Програми «U-LEAD з Європою» на платформі «Дія.Цифрова освіта» 
вийшов дев’ятий модуль освітнього серіалу про онлайн-аукціони, який 
розробили експерти ДП «Прозорро.Продажі». У цій частині навчального курсу 
дізнаєтеся про наступне: як можна придбати чи орендувати комунальне майно на 
онлайн-аукціонах «Прозорро.Продажі»; які особливості формування ринкових цін; наскільки 
безпечне проведення торгів та чи може будь-хто втрутитися у їх перебіг. Модуль 9 доступний за 
цим посиланням. Загалом освітній курс містить десять модулів, з яких попередні вісім вже 
доступні на порталі «Дія.Цифрова освіта» за цим посиланням. Після навчання Ви отримаєте 
сертифікат, що засвідчує успішне проходження базового курсу з цифрової грамотності обсягом 
0.1 кредиту ЄКТС. 
 

Благодійна організація «Мережа 100 відсотків Життя Рівне» у межах проєкту 
EU4CSOs Emergency Actions, що реалізується за фінансової підтримки Європейського 
Союзу, оголошує прийом заявок на участь у програмі підтримки громадських 
активістів / ВПО. Грошову підтримку отримають громадські активісти, які унаслідок 
війни змінили місце свого проживання в Україні. Максимальна сума підтримки – 1500 євро (у 
гривневому еквіваленті). Прийом заявок триватиме постійно, починаючи з 01.07.2022 року, до 
закінчення коштів. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні у межах 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 
Європейського Союзу оголошує початок грантового конкурсу для молодіжних 
організацій громадянського суспільства (далі – молодіжні ОГС). Грантова підтримка 
буде спрямована на посилення інституційної стійкості та підтримку спроможності молодіжних ОГС 
здійснювати сталу операційну діяльність в умовах війни в Україні. Перевага буде надана 
молодіжним ОГС з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України, у тому 

https://www.gov.pl/web/gov/otrymay-nomer-PESEL-ta-dovirenyy-profil-posluha-dlya-hromadyan-Ukrayiny-u-zvyazku-zi-zbroynym-konfliktom-na-terytoriyi-tsiyeyi-krayiny
https://amcu.gov.ua/npas/shchodo-poshirennya-diyi-zakonu-ukrayini-pro-derzhavnu-dopomogu-subyektam-gospodaryuvannya-na-subyektiv-gospodaryuvannya-yaki-ye-teplogeneruyuchimi-organizaciyami
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-2021-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfry-na-platformi-diiatsyfrova-osvita-vyishov-deviatyi-modul-osvitnoho-serialu-pro-onlain-auktsiony
https://bit.ly/3MSLCFW
https://bit.ly/3PaXV10
https://bit.ly/3MSLCFW
https://www.prostir.ua/?grants=pryjom-zayavok-na-uchast-u-prohrami-pidtrymky-hromadskyh-aktyvistivvpo


 

 

числі тим, які були змушені змінити місце розташування після 24 лютого 2022 року. 14 липня буде 
проведено інформаційний вебінар, під час якого можна буде задати питання організаторам 
конкурсу. Зацікавлені заявники, які відповідають наведеним критеріям і бажають взяти участь у 
цьому вебінарі, мають зареєструватися, надіславши ім’я учасника, назву організації, електронну 
адресу учасника та номер телефону до 13 липня на адресу tsuprykova@unfpa.org (тема листа 
«Вебінар Банк Підтримки Молоді – [назва організації]»). Якщо не можете взяти участь у вебінарі 
– надішліть свої запитання проєктній спеціалістці UNFPA Ользі Цуприковій на електронну адресу 
tsuprykova@unfpa.org. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
ІСАР Єднання оголошує грантовий конкурс «Швидка підтримка спроможностей 
громадянського суспільства України діяти в надзвичайних обставинах», який 
здійснюється у межах проєкту ЄС для сталості громадянського суспільства в Україні. 
Напрямки конкурсу: посилення адаптивних спроможностей ОГС, мобілізація громади 
для протидії воєнним викликам, посилення безпеки, у тому числі цифрової та здійснення 
комплексу моніторингових заходів. Конкурс складається із одного етапу – подачі проєктної 
пропозиції та є постійно діючим. Більше інформації – за цим посиланням. 
 

Проєкт «Голос громади і вплив на реформи», який реалізується Нідерландським 
Гельсінським комітетом за підтримки Європейської Комісії, запрошує до участі 
українські ОГС, які до лютого 2022 працювали у сферах гендерної рівності, протидії 
корупції й захисту довкілля та зацікавлені у продовженні цієї роботи у майбутньому 
або здійснюють її досі; бажають посилити свою сталість за допомогою інструментів адвокації, 
комунікації, організаційного менеджменту та фандрайзингу з урахуванням нових викликів через 
війну в Україні. Заявки приймаються до 13 липня. Більше інформації – за цим посиланням. 
 
У межах проекту «Інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного 
відновлення», котрий фінансується за кошти МБФ «Альянс громадського 
здоров’я», проводиться конкурс з надання цільової благодійної допомоги ініціативним 
групам спільнот. Мета конкурсу: підтримка ініціатив спільнот для покращення їх 
добробуту в умовах війни та розвитку їх потенціалу для подальшої допомоги нужденним. 
Географія конкурсу: Київська область. Заявки приймаються до 20 липня 2022 року. Більше 
інформації – за цим посиланням. 
 
Українська освітня платформа оголошує конкурс міні-грантів «Активна церква у 
громаді». Мета конкурсу – підвищити рівень життя вразливих категорій населення в 
громаді, популяризувати неформальну освіту, підвищити інтерес молоді до церкви, 
української культури, розвивати соціальне підприємництво, а також покращити рівень 
та якість дозвілля для дітей, сімей і молоді. То ж очікують на проєктні заявки, котрі 
передбачатимуть надання психологічної підтримки, навчання людей, які втратили роботу 
внаслідок війни, вивчення української мови у цікавому форматі для молоді, організацію 
благодійних пекарень, створення молодіжних просторів тощо. Більше інформації – за цим 
посиланням. 
 
 

З повагою, 

 
 
 

 

 

Бастіан Файгель 

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ  
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