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Що обговорюватимемо? 
 Повноваження ОМС чи ВА в умовах воєнного стану.
 Звернення до ОМС і ВА (через Інтернет - ресурси та 

письмові). Досвід підготовки. 
 Участь у заходах ОМС та ВА. Щоб вас почули.
 Залучення  ЗМІ. Досвід кращих практик.
 Соціальні мережі на допомогу. 
 Комунікація через АОСББ, Громадські ради тощо.
 Ініціативи у співпраці з органами місцевого 

самоврядування чи військовими адміністраціями
 Волонтерство.



Повноваження органів місцевого 
самоврядування чи військових 
адміністрацій в умовах воєнного стану



Знати повноваження ОМС чи ВА в умовах 
воєнного стану
Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо функціонування державної служби та 
місцевого самоврядування у період воєнного стану» від 
12.05.2022 р. № 2259-ІХ. За ним розширено компетенцію 
сільських, селищних, міських голів на час дії воєнного стану. Їм 
надано одноособові повноваження з прийняття рішень



Одноособово можуть прийматися рішення про:
 звільнення земельних ділянок комунальної 

власності від незаконно розміщених тимчасових 
споруд;

 обстеження будівель і споруд, пошкоджених 
внаслідок бойових дій;

 демонтаж будівель і споруд, які визнані аварійно 
небезпечними;

 передачу коштів місцевого бюджету на потреби 
ЗСУ та для забезпечення заходів правового 
режиму воєнного стану; 

 створення установ із надання безоплатної 
первинної правової допомоги, призначення на 
посади і звільнення з посад їх керівників;

 боротьбу зі стихійним лихом, епідеміями;
 поводження з небезпечними відходами.. 



Умови створення, порядок і строк здійснення 
ВА населеного пункту  повноважень МС
1.Умови:  нездійснення сільськими, селищними, 
міськими радами, їх виконавчими органами та 
відповідними головами покладених на них 
Конституцією  та ЗУ повноважень. 
2. ВА створюється в межах територіальних 
громад (раніше – лише населених пунктів).
3. Начальником  ВА може бути відповідний 
голова.
4. ВА набуває повноважень ОМС, відповідних 
голів лише після прийняття відповідного 
рішення ВРУ.
5. ВА діятиме не довше періоду дії військового стану і 30 днів після 
(раніше до наступних виборів). 



 при прийнятті на службу проведення 
відповідних процедур та подання 
документів переноситься на мирний час;

 на акти ОМС, їх посадових осіб не 
поширюються вимоги щодо 
оприлюднення проектів актів за;

- ЗУ «Про доступ до публічної інформації», 
- ЗУ «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», 
- ЗУ «Про державну допомогу суб'єктам 
господарювання». 

Спрощення процедур прийняття актів ОМС  та 
відповідних голів



Заборони й обмеження при введенні воєнного стану - 1
1.Трудова повинність для працездатних осіб щодо виконання 
суспільно-корисних робіт.
2. Використання для потреб оборони потужностей та трудових 
ресурсів СГД усіх форм власності.
3. Примусове відчуження майна для потреб держави.
4. Комендантська година та спеціальний режим світломаскування.
5. Режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування.



Заборони й обмеження при введенні воєнного стану - 2
6. Перевірка документи, огляд речей, транспорту, багажу та 
вантажів, службових приміщень і житла громадян.
7. Заборона проведення масових заходів.
8. Заборона/обмеження вибору місця перебування/місця 
проживання осіб.
9. Військово-квартирна повинність для фізичних і юридичних осіб. 
10. Вилучення технічних засобів зв'язку  при порушенні вимог або 
невиконанні заходів правового режиму воєнного стану.



Не можуть бути припинені повноваження:
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Уповноваженого Президента із прав 
людини, суддів, прокурорів, а також контррозвідників і 
слідчих.



Звернення до органів місцевого самоврядування 
чи військових адміністрацій (через Інтернет -
ресурси та письмові). Досвід написання звернень



Звернення до ОМС та  ВА
Правила написання листів-звернень:
а) адресувати лист тій посадовій особі, яка 
повинна вирішити ваше питання;
б) у лівому верхньому кутку обов’язково              
вказувати тему;
в) обсяг звернення не більше однієї сторінки А4;
г)  останній абзац повинен містити чітко 
сформульовані запитання;
д) якщо вирішення вашої проблеми потребує 
фінансових витрат, запропонуйте свою частку. 
Після відправки листа, дізнайтеся вхідний номер вашого 
звернення, і хто є виконавцем.  Далі переходьте на спілкування з 
виконавцем.



Участь у заходах органів місцевого 
самоврядування та військових адміністрацій. 
Щоб вас почули



Участь у заходах ОМС  та ВА
 Це можуть бути як  онлайн так офлайн

зустрічі, наради, конференції тощо. 
 Не будьте пасивним слухачем. 
 Задавайте багато запитань. 
 Зробіть свою участь помітною.



Залучення засобів масової інформації



Залучення ЗМІ
Активно залучайте  місцеву пресу до 
висвітлення вашої проблеми. 
Впливайте на чиновників з допомогою 
журналістів. 
Це перевірений часом засіб ефективної 
комунікації з місцевою владою!



Соціальні мережі на допомогу



Соціальні мережі
Сьогодні за своїм впливом соціальні 
мережі наздоганяють традиційні ЗМІ -
телебачення, радіо, пресу.

Фейсбук, 
Інстаграм, 
Тік-Ток, 
Телеграм-канали, 
Вайбер-чати

Регулярно пишіть у соціальних мережах  
про будинкові чи загальноміські 
проблеми. І вас неодмінно помітять! 



Комунікація з органами місцевого 
самоврядування чи військовими 
адміністраціями через Асоціації ОСББ/ ЖБК, 
Громадські ради голів правління ОСББ/ЖБК



Це один з найбільш ефективних механізмів комунікації. Дає 
зрозуміти чиновникам, що ваша проблема має масовий 
характер. Тому її треба негайно вирішувати.

Комунікація через АОСББ, Громадські ради тощо



Ініціативи у співпраці з органами місцевого 
самоврядування чи військовими 
адміністраціями



Ініціативи
Станьте  ініціаторами  вирішення  питань, які  стосуються як 
вас, так і ваших сусідів, усіх мешканців міста.
Запропонуйте  органу місцевого самоврядування чи 
військовій адміністрації співучасть у цій ініціативі.
Обов’язково вкажіть, яку частину роботи берете на себе. 
Наприклад, організаційну, інформаційну чи фінансову



Волонтерство – це можливість зробити світ кращим! 



Волонтерство
 Створіть  самі або з колегами по ОСББ/ЖБК 

волонтерський хаб для допомоги ЗСУ, біженцям та 
соціально незахищеним мешканцям міста.

 Запропонуйте ОМС/ВА співпрацю.
 Ви перевірите їх і себе на вміння  виконувати почесну 

місію волонтера.



Дякую за увагу!
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