
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Лист Програми U-LEAD з Європою 

головам громад 

 

 

 

Шановні голови громад, 

 

 

Перед Вами 27-ий лист про останні розробки, передовий досвід та заходи підтримки, які є 

важливими та цікавими для об'єднаних громад, зокрема щодо ситуації, яка склалася у зв'язку із 

COVID-19. У цьому листі ми зосередимось на: 

 

• Інформації щодо протиепідемічних та карантинних обмежень, а також про заходи, 

спрямовані на протидію пандемії;  

• Останніх змінах у політиці та законодавстві; 

• Можливостях отримати доступ до програм підтримки та матеріалів, які є актуальними та 

корисними. 

 

 

Актуальні питання охорони здоров'я та безпеки, пов'язані з COVID-19 

 

13 січня Кабмін прийняв постанову № 23 «Питання фінансування здійснення заходів, пов’язаних 

з вакцинацією населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». Цією постановою Уряд затвердив Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для проведення вакцинації населення від COVID-19 та 

перелік лікарських засобів, що закуповуються для вакцинації населення. Цією ж постановою на 

проведення вакцинації виділено 1 млрд. 376 млн. 695 грн.  

 

Останні зміни у політиці та законодавстві 

 
20 січня 2021 р. Кабмін прийняв постанову № 31 «Про затвердження Порядку здійснення 
медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти». Цією постановою 
Кабмін затвердив відповідний порядок та визнав таким, що втратив чинність попередній Порядок 
здійснення медичного обслуговування учнів, що був затверджений постановою КМУ від 8 грудня 
2009 р. № 1318. Відповідно до цього документу, медичне обслуговування учнів здійснюється 
медичним працівником, який, як правило, входить до штату закладу освіти. У разі відсутності у 
закладі освіти медичного працівника заклад освіти укладає із закладом охорони здоров’я, що 
провадить господарську діяльність з медичної практики договір про медичне обслуговування 
учнів. Договір може бути укладений також з ЦПМСД або приватним лікарем. Обов’язкові медичні 
огляди проводяться щороку медичними працівниками у закладах охорони здоров’я за місцем 
медичного обслуговування учня у присутності його батьків або інших законних представників. Як 
виняток, медичний огляд учнів може бути проведений у приміщенні навчального закладу, якщо 
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діти навчаються у віддаленому населеному пункті без закладу охорони здоров’я. Рішення про 
такий огляд приймає місцева державна адміністрація. 

 
Постановою від 20 січня 2021 р. № 30 Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю. Змінами 
дещо спрощено та уточнено процедуру подачі документів для отримання реабілітаційних послуг 
через місцеві органи соціального захисту. Зокрема, постанова передбачає, що з 1 березня 2021 
року заяви разом з необхідними документами приймаються уповноваженими посадовими 
особами місцевої ради або адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно 
після формування електронної справи з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики. У 
документі визначено також нову послідовність дій від подачі заяви про реабілітацію до укладення 
договору з відповідною реабілітаційною установою.  

 
5 січня 2021 р. Кабмін прийняв розпорядження № 7-р «Про затвердження плану заходів з 
реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні». Цим планом передбачено ряд заходів, 
виконати які рекомендовано органам місцевого самоврядування. Зокрема, систематичне 
проведення навчань з антитерористичної тематики, підвищення ефективності систем та режимів 
охорони об’єктів можливих терористичних посягань, захист інформації, інформування населення 
про порядок дій у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.  

 
Розпорядженням від 5 січня № 1-р Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації Концепції 
реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. План 
передбачає розробку моделей фінансування закладів культури за диференційованим 
принципом, оновлення переліку платних послуг, які можуть надаватися комунальними закладами 
культури, упорядкування умов оплати праці працівників культури, а також активну участь органів 
місцевого самоврядування у цих процесах.  
 
20 січня 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив постанову № 29 “Деякі питання оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. Відповідно до 
постанови із 1 січня 2021 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери повинні розраховуватися  виходячи з розміру 
посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 2670 грн, а з 1 
грудня 2021 року - 2893 грн. Таким чином, підвищення заробітної плати працівників бюджетних 
установ із 01 січня 2021 року становить 20 %, а із 01 грудня 2021 року заплановано ще на 8,3 %. 
 
Наприкінці 2020 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 
року №1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в 
електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків 
та/або зборів». Відповідно до зазначеної Постанови сільські, селищні та міські ради повинні 
надсилати інформацію щодо ставок та податкових пільг у десятиденний строк з дня прийняття 
рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 
застосування встановлених місцевих податків та зборів, в електронному вигляді інформацію 
щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів за формами, які 
затверджені цією Постановою. Зазначена інформація повинна надаватися через засоби 
інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» в електронній формі з 
дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і 
“Про електронні довірчі послуги”. На виконання вимог цієї Постанови державна податкова служба 
має розробити та впровадити програмне забезпечення для автоматизації надання інформації 
щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів. 
 
16 січня 2021 року наказом Міністерства фінансів України № 21 внесені зміни до форм бюджетної 
звітності про виконання місцевих бюджетів. Зазначені форми мають бути враховані при 
складанні звітності за січень 2021 року.  
 

Новий бюджетний рік тільки-но розпочався, а у фінансистів громад кипить робота. З метою 

організації бюджетного процесу на місцевому рівні з дотриманням норм бюджетного, податкового 

та іншого законодавства, ми продовжуємо публікацію бюджетного календаря для 

територіальних громад. Детально з ключовими процедурами бюджетного процесу в лютому, 

відповідальними виконавцями заходів та термінами їх виконання в рамках, передбачених 

законодавством, можна ознайомитись у  Додатку 1. 

 

Наприкінці минулого року Президент утворив Раду з питань сприяння розвитку малого 
підприємництва, яка покликана сприяти взаємодії між органами державної влади, підприємцями 
та їх об’єднаннями. У ході свого першого засідання, 22 січня, було затверджено особовий склад 
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Ради, до якого увійшли експерти із робочих груп при обласних державних адміністраціях, і 
сформовано 4 тематичні робочі групи: 
 

• впорядкування використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО);  

• розширення інструментів спрощення адміністрування та застосування ІТ-технологій;  

• лібералізація у сфері трудових відносин;  

• регулювання нагляду за якістю непродовольчих товарів. 

 

А ви вже сприяєте підприємництву у своїй громаді? Тоді треба, щоб про це знали всі! За цим 
посиланням кожна громада може додати свої об’єкти підтримки підприємництва на мапу, яка була 
створена за підтримки «U-LEAD з Європою». Ви також можете дізнатися, які об’єкти вже є в 
сусідніх громадах.  
 

Заходи підтримки, проєкти, конкурси 

 
До 15 лютого 2021 року триває прийом заявок на конкурс персональних проєктів в сфері 
соціального підприємства House of Europe із залученням ЄС або Великої Британії, які будуть 
фінансуватися за рахунок грантів (до 4 000 євро). Хто може взяти участь: професіонали зі сфери 
медицини, медіа, соціального підприємництва та роботи з молоддю, які хочуть втілити 
персональний проєкт – ініціатива не має бути пов’язана з поточними робочими проєктами. 
Реципієнт має бути готовим взяти на себе повну відповідальність за управління проєктом. 
Заявник повинен мати ФОП з відповідними кодами діяльності або партнера-організацію, що може 
приймати грантову допомогу і візьме на себе юридичні зобов’язання. Грант підходить для 
короткотривалих проєктів: у вас буде максимум п’ять місяців на реалізацію та звіти. Спланувати, 
втілити та відзвітувати за проєкт потрібно у період між 1 травня та 1 жовтня 2021 року. Детально 
з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням. 
 

До 28 лютого 2021 року триває Конкурс Act to Connect для пошуку цифрових рішень у відповідь 
на виклики пандемії. Конкурс покликаний об’єднати громадськість та соціально відповідальний 
IT-сектор задля створення ІТ-продуктів, які допоможуть громадянському суспільству ефективно 
реагувати на виклики пандемії. Civic tech (громадські технології) – цифрові інструменти, що 
спрощують комунікацію між державою і громадськістю та залучають громадян до вирішення 
актуальних проблем місцевого чи національного значення. Призовий фонд конкурсу становить 5 
мільйонів гривень. Запрошуються до конкурсу команди, сформовані з громадських активістів, 
представників малого та середнього бізнесу, державних та комунальних підприємств, органів 
місцевого самоврядування і благодійних організацій, неурядових організацій, ініціативних груп, 
розробників, інженерів, студентів. Детально з умовами конкурсу можна ознайомитися за 
посиланням. 
 

Програма «Культурні столиці України» має на меті стимулювання почуття приналежності 
членів територіальних громад до їх спільного культурного простору, розвиток культурного 
туризму та підтримку місцевих культурних ініціатив. Також конкурсна програма відкриває 
можливість для українських територіальних громад встановлювати партнерство з Європейськими 
культурними столицями та у майбутньому претендувати на статус Культурної столиці Європи. 
Цілі програми: залучення членів територіальної громади до 
створення/розповсюдження/просування/використання культурних продуктів; розширення 
аудиторії споживачів та підвищення конкурентоспроможності місцевих культурно-мистецьких 
ініціатив на національному та міжнародному рівнях; налагодження зв'язків між місцевою владою 
та іншими стейкхолдерами у питаннях розвитку культури (міжнародними організаціями, 
громадянським суспільством, бізнесом, культурними операторами тощо) для подальшої їх 
інституалізації у вигляді сталих партнерств; створення цілісного іміджевого образу територіальної 
громади (через розробку брендування, визначення основних культурних об'єктів та подій, тощо) 
як однієї з Культурних столиць України. Бюджет грантової програми Українського культурного 
фонду на 20121 рік – 40 млн грн. Кінцевий термін подачі проєктної заявки на конкурс ‒ 30.03.2021 
(до 18.00 за київським часом). Детально з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням. 
 

Фонд BEARR Trust оголосив конкурс заявок, що пропонують шляхи зменшення соціальної 
ізоляції для людей, які живуть в складних умовах. Заявки можуть подавати нові та невеликі 
громадські організації з усієї України. BEARR особливо очікує на проєкти: 
 

• які працюватимуть у партнерстві з іншими локальними організаціями або сприятимуть 
співпраці з ними 

• які мають інноваційний підхід до зменшення соціальної ізоляції 

• де всі безпосередні бенефіціари – це діти та молодь у віці до 25 років 

• де всі безпосередні бенефіціари – це люди старше 65 років 
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https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-civic-tech-innovatsij-act-to-connect-dlya-poshuku-tsyfrovyh-rishen-u-vidpovid-na-vyklyky-pandemiji
https://ucf.in.ua/news/05-10-2020


 
 

• які намагаються надати підтримку іншим групам людей, які стикаються з 
неблагополуччям або маргіналізацією через вік, здібності, етнічну приналежність, стать 
чи сексуальність, проживання. 

 
Сума гранту – до 3 000 фунтів стерлінгів. Дедлайн подачі заявок – 15 лютого. Більше інформації 
тут. 
 
Фонд Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проєкту «3D Project: 
Розвиток попри перешкоди» оголошує конкурс для команд, сформованих з громадських 
активістів, представників малого та середнього бізнесу, державних та комунальних підприємств, 
органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, ініціативних груп, розробників, 
інженерів, студентів тощо. Конкурс спрямований на розвиток інноваційного потенціалу та 
створення цифрових інструментів, що спрощують комунікацію між державою і 
громадськістю та залучають громадян до вирішення актуальних проблем місцевого чи 
національного значення. Призовий фонд конкурсу становить 5 мільйонів гривень. Заявки 
приймаються до 28 лютого 2021 року. Більше інформації за посиланням. 
 
Група «Нафтогаз» оголосила конкурс грантів «Енергія розвитку». Конкурс спрямований на 
підтримку соціальних ініціатив громад для досягнення сталого розвитку регіонів 
діяльності Групи Нафтогаз. Проєкти мають стосуватися однієї зі стратегічних цілей сталого 
розвитку 2030, а саме: цілі 3, 4 або цілі 11. Розмір гранту для одного проекту – до 100 тис. грн. 
Дедлайн подачі заявок – 20 лютого. Більше інформації за посиланням. 
 
Програма House of Europe має на меті розвиток локальних мистецьких ініціатив та надає 
гранти для підтримки проєктів, що залучають молодь віком від 16 до 25 років та. Дедлайн - 1 
березня 2021 року. Що можуть отримати переможці? 
 

• Від 6 000 до 8 000 євро на втілення ідеї, що вас захоплює 

• Досвід, знайомства та новий проєкт у портфоліо  

• Можливість розвинути мистецьку спільноту поза столицею 

• Можливість допомогти творчій молоді реалізувати здібності й зрозуміти силу 
мистецтва для змін у суспільстві 

• Партнера в обличчі ментора або менторки з ЄС або Великої Британії (вони можуть 
обрати цю людину самостійно або House of Europe підбере когось для них) 

• Знайомства з активними культурними організаціями з областей, що також 
отримали гранти 

• Доступ до спільноти випускників, що об’єднує представників найвпливовіших 
українських мистецьких організацій та агентів змін. 
 

Детально з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням. 
 

Відкрито новий конкурс на навчання в Європейській школі Східного партнерства а Тбілісі, Грузія, 
для школярів віком від 16 до 17 років, які хочуть поглибити свої знання про Європу та 
Європейський Союз. Стипендія покриває плату за навчання, проживання, харчування в 
закладах школи, поїздки додому з Тбілісі, всі необхідні навчальні матеріали та ресурси, а також 
медичну страховку. Європейський Союз підтримає до 40 найкращих учнів з країн Східного 
партнерства в отриманні диплому Міжнародного бакалаврату з європознавства. Заявки 
приймаються до 26 лютого. Детально з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням. 
 

Посольство США в Києві пропонує Програму малих грантів публічної дипломатії на 2021 рік для 
підтримки проєктів у галузі освіти, які охоплюють різноманітні питання в рамках поточної 
освітньої реформи в Україні. Приймаються заявки від громадських організацій, якими керує 
молодь. Пріоритет надаватиметься проєктам, які спрямовані на:  
 

• Можливості професійного розвитку викладачів та керівного складу загальноосвітніх шкіл, 
коледжів, університетів та державних установ, які розробляють та впроваджують політику 
в галузі освіти.  

• Розвиток активної співпраці між навчальними закладами та громадськими організаціями, 
місцевими адміністраціями та бізнесом для підтримки регіонального розвитку.  

• Розширення доступу до якісної освіти у державних навчальних закладах для учнів та 
студентів з особливими потребами.  

• Освіту учнів середніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів у сферах лідерства, 
підприємництва, інновацій та громадянської освіти. 
 

https://bearr.org/2021/01/14/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2021/
https://gurt.org.ua/news/grants/66021/
https://ugv.com.ua/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_1_242%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf.pdf
https://ugv.com.ua/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_1_242%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf.pdf
https://www.csr.ugv.com.ua/?fbclid=IwAR3HdftUGnMTVMUVd1FO9tiyhQaKVU4W_OfIfZ-mSKpZX13ya2jA3HkJ-7Q#/project/40
https://houseofeurope.org.ua/grant/creative-youth-grants
http://www.eapeuropeanschool.eu/


 
 

Усі проєкти повинні висвітлювати американсько-українську академічну співпрацю чи просування 
українських освітніх цілей шляхом використання значущих досліджень, освітніх підходів та 
практичного досвіду США. Заохочуються проєкти за участі американських освітніх експертів. 
Перевага надаватиметься проєктам, в яких партнерські відносини між американськими та 
українськими навчальними закладами вже налагоджені та/або мають потенціал до подальшої 
співпраці. Цей конкурс не підтримує пропозиції, орієнтовані на дошкільну та початкову освіту. За 
умови наявності коштів, організації можуть подавати заявки на гранти до 40 000 доларів. 
Детально з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням. 

 
Навчальна програма «Практичні інтенсиви Grow up: Agro» розроблена для власників мікро, 
малих та середніх підприємств, які займаються виробництвом та переробкою: молока та м'яса, 
овочів, фруктів та ягід, кондитерських виробів та аквакультури. На програму можуть подаватися 
підприємства, які працюють в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, 
Полтавській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях. Учасники програми дізнаються:  
 

• як побудувати ефективну систему управління компанією (юридичні питання, стратегія 
розвитку та фінансування діяльності),  

• як підвищити конкурентоспроможність підприємств (маркетингова, комунікаційна та SMM 
стратегія),  

• навіщо потрібна сертифікація і як її проходити,  

• як розвивати канали продажів (маркетплейси, інтернет-магазини, торговельні мережі, 
співпраця на умовах франшизи),  

• як вибудувати оптимальну логістику продукції (ланцюг постачання продукції, транспортна 
логістика, юридичні аспекти контрактної діяльності) і 

• як знайти спільну мову з іноземними партнерами (бар’єри щодо завоювання іноземних 
ринків, ведення та супровід переговорів, особливості бізнес-культури зарубіжних 
партнерів). 

 
Детально з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням. 
 

Цікаві джерела 

 

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило аналітичний звіт «Антикорупційний та 

соціальний вплив відкриття державних даних на провадження бізнесу в Україні». Складно 

переоцінити важливість відкритих даних,   адже вони, до прикладу,  дають можливість перевірити 

потенційних контрагентів до початку співпраці. В дослідженні уточнюється стан доступу до 

відкритих даних на офіційних інтернет сторінках деяких органів державної влади, а також 

розглядаються приклади щодо цінності відкритих даних для ведення бізнесу, на основі таких 

інструментів як «YouControl», «Опендатабот», «PravoSud» та «Суд на долоні». Аби дізнатись 

більше читайте дослідження тут. 

 

З повагою 

 

 

Бастіан Файґель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-LEAD with Europe is a multi-donor action by the EU and its member states Denmark, Estonia, Germany, Poland and Sweden.  

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://usaid-agro.typeform.com/to/ihCACluE
https://tapas.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/Impact-OD-Research-Business.pdf

