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РОЗДІЛ І.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
І. Проект Постанови «Про Звернення Верховної Ради України до державчленів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо
підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС» (стан:
очікує розгляду)
Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу на своєму
засіданні 17.06.2022 року розглянув проект Постанови «Про Звернення Верховної
Ради України до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Європейського
Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країникандидата на вступ до ЄС»,
внесений народними депутатами України Стефанчуком Р.О., Корнієнком О.С.,
Кондратюк О.К. та іншими народними депутатами України (реєстр. №7471 від
17.06.2022 р). За результатами розгляду ухвалено рішення рекомендувати
Верховній Раді України прийняти Проект Постанови за основу та в цілому.
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:
Метою проекту акту є прийняття Звернення Верховної Ради України до
держав-членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо
підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
З метою сприяння консолідації міжнародно-правових зусиль щодо підтримки
надання Україні статусу держави-кандидата на вступ до ЄС, Верховна Рада
України звертається до держав-членів Європейського Союзу та інституцій
Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата
на вступ до ЄС та просить закликати парламенти та уряди держав-членів ЄС, а
також інституції ЄС здійснити всі необхідні кроки для негайного надання
вищезгаданого статусу відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.
Крім того, Верховна Рада України закликає держави-члени Європейського
Союзу та інституції ЄС підтримати посилення жорсткого санкційного тиску на росію
та білорусь, приділяючи особливу увагу забезпеченню повного ембарго на всі
російські енергоносії, санкцій проти фінансового сектору, продовження
персональних санкцій, блокади російських суден та портів тощо.
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань" щодо вдосконалення інституту зазначення
відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
юридичної особи» (стан: очікує розгляду)
Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні 17.06.2022 року
розглянув законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань» щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи» (реєстр. №6131) та альтернативні до нього проекти, які
врегульовують питання, пов’язані з необхідністю зазначення відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (реєстр. №6131-1 та №61312).
За результатами обговорення народні депутати України - члени Комітету з
питань економічного розвитку ухвалили рішення внести законопроекти на розгляд
Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду в першому
читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань" щодо вдосконалення інституту зазначення відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи (реєстр. №61312) прийняти за основу, а законопроекти (реєстр. №6131 та №6131-1) відхилити.
Зі змістом Проектів Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань», а саме:
1)
розширити перелік юридичних осіб, на яких не поширюється вимога
щодо подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, наступними
юридичними особами: громадські організації та їх структурні утворення
(відокремлені підрозділи), молодіжні і дитячі громадські організації та їх структурні
утворення (відокремлені підрозділи), благодійні організації та їх структурні
утворення (відокремлені підрозділи), асоціації об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку, житлово-будівельні, дачні (дачно-будівельні),
садівничі, городні (садівничо-городні) та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи
(товариства), сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, пенсійні фонди,
органи самоорганізації населення, споживчі товариства, адвокатські бюро,
недержавні організації професійного самоврядування (саморегулювання).
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
не подається при державній реєстрації створення юридичної особи щодо
юридичних осіб, засновниками яких є фізичні особи, які вважаються її кінцевими
бенефіціарними власниками.
2)
Залишити обов’язок подавати документи та відомості про кінцевих
бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи лише при
первісній реєстрації юридичної особи та у разі змін у структурі власності та
інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.
3)
Виключити обов’язок щорічного підтвердження відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника.
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4)
Визначити, що нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує
особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, не подається у
випадку: перебування особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної
особи в установах виконання покарань; оголошення особи, яка є кінцевим
бенефіціарним власником юридичної особи у міжнародний розшук, та/або яка
виїхала, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором; смерті особи,
яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи; оголошення особи, яка
є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи померлою чи визнання її
безвісно відсутньою.
5)
У Прикінцевих та перехідних положеннях до законопроекту
передбачити, що в зареєстрованих станом на момент набрання чинності цим
Законом юридичних особах, засновникам (учасниками) яких є фізичні особи,
кінцевими бенефіціарними власниками вважаються засновники (учасники)
юридичної особи, зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У такому разі інформація
про кінцевого бенефіціарного власника та структура власності таких юридичних
осіб не подається.
Якщо кінцеві бенефіціарні власники юридичної особи є відмінними від
фізичних осіб, які є її засновниками (учасниками) зазначених у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, така юридична особа зобов’язана протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом подати інформацію про кінцевих бенефіціарних
власників та структуру власності.
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ІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"» (стан:
опрацьовується в комітеті)
17.06.2022 року Народними депутатами України Бардіною М.О. Швецом
С.Ф., Брагаром Є.В., Вельможним С.А. подано Проект Закону «Про внесення змін
до статті 5 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини"».
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Законопроектом пропонується встановити, що Уповноваженим може бути
призначено громадянина України, який на день обрання має глибокі знання та
професійний досвід в галузі прав людини щонайменше десять років, протягом
останніх п’яти років проживає в Україні, володіє державною мовою відповідно до
рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, має
високий авторитет завдяки моральним якостям та суспільній діяльності, є
компетентним та доброчесним.
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ІV. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
боротьби з тероризмом» (стан: опрацьовується в комітеті)
16.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету
Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з
тероризмом», ініційований Народним депутатом України Завітневичем О.М.
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та
розвідки.
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:
Документом пропонується прийняти за основу проект Закону України про на
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення боротьби з тероризмом» (реєстр. № 7349), поданий
народним депутатом України Безуглою М.В. та іншими народними депутатами
України.
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та
розвідки доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
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V. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України
внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" щодо заохочення громадян України
до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і
правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, захисту
військовослужбовців в інформаційному просторі та збереження їх репутації
як політично неупереджених» (стан: опрацьовується в комітеті)
10.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету
Проект Постанови «Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону
України внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" щодо заохочення громадян України до
проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і
правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, захисту
військовослужбовців в інформаційному просторі та збереження їх репутації як
політично неупереджених», ініційований Народним депутатом України
Завітневичем О.М. Комітету Верховної Ради України з питань національної
безпеки, оборони та розвідки.
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:
Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за
контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та
членів їх сімей, захисту військовослужбовців в інформаційному просторі та
збереження їх репутації як політично неупереджених (реєстр. № 5448), поданий
Кабінетом Міністрів України.
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та
розвідки доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
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VІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Розділу XIII Прикінцевих
положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо можливості
сумісництва під час воєнного стану у вигляді проходження військової
служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, участі у
складі добровольчих
формувань територіальних громад»
(стан:
опрацьовується в комітеті)
15.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету
Проект Закону «Про внесення змін до Розділу XIII Прикінцевих положень Закону
України «Про запобігання корупції» щодо можливості сумісництва під час воєнного
стану у вигляді проходження військової служби у Збройних Силах України, інших
військових формуваннях, участі у складі добровольчих формувань територіальних
громад, який ініціювали Народні депутати України Маслов Д.В., Кожем'якін А,.А.,
Мазурашу Г.Г. та інші.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проектом Закону пропонується доповнити Розділ XIII Прикінцевих положень
Закону України «Про запобігання корупції» пунктами 3-1 та 3-2, які передбачають,
що тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від
24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,
затвердженим Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX «Про затвердження
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022
року №2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, як
виняток з положень ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», не
вважається порушенням обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності:
1) проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України,
інших військових формуваннях;
2) проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;
3) входження до складу добровольчого формування територіальної громади
(зокрема з укладанням контракту добровольця територіальної оборони).
Проектом Закону передбачено також, що протягом тридцяти днів з дня
припинення або скасування воєнного стану, вищевказані особи підлягають
звільненню з військової служби в порядку, передбаченому законом.
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VІІ. Проект Закону України «Проект Закону про внесення змін до Митного
кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на
митну територію України» (стан: опрацьовується в комітеті)
15.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України»,
ініційований Кабінетом Міністрів України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 257 Митного кодексу
України відповідно до яких:
Електронне декларування, передбачене цим Кодексом, також може
здійснюватися з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних
послуг у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Митне оформлення автомобілів легкових для їх вільного обігу на митній
території України здійснюється митними органами на підставі електронної митної
декларації, що подається через Єдиний державний веб-портал електронних
послуг, до якої декларантом вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів:
1) відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію;
2) відомості про транспортний засіб (тип, марка та модель; рік виготовлення;
ідентифікаційний номер транспортного засобу; об'єм двигуна (куб.см); тип палива
та ін).
Підприємства, які здійснюють декларування автомобілів легкових для їх
вільного обігу на митній території України, що були у використанні та з року випуску
яких минуло більше трьох років, можуть за бажанням обрати будь-яку іншу форму
декларування передбачену Митним кодексом України.
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VІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну
територію України» (стан: опрацьовується в комітеті)
15.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету
Проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України»,
ініційований Кабінетом Міністрів України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проектом Закону вносяться зміни до:
1) Податкового кодексу України, відповідно до яких пропонується для
автомобілів легкових, встановити що:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу,
визначається за такою формулою:
Ставка = Ставка базова х К,
де Ставка базова — визначається залежно від кількості повних календарних
років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу,
до року визначення ставки податку в євро за один транспортний засіб.
К — коефіцієнт, що визначається за такою формулою:
К= Ко х Кт х Кек,
де Ко — коефіцієнт об’єму двигуна, що дорівнює об’єму циліндрів двигуна
внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу, куб. сантиметрів;
Кт — коефіцієнт типу двигуна, що становить:
- для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з
іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом та іншими
типами двигунів, не зазначеними у цьому підпункті, — 1;
- для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із
запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) — 1,2;
- для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з
іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або
двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем
або напівдизелем) та електричним двигуном (одним чи кількома) — 0,5;
Кек — коефіцієнт ексклюзивності, який застосовується виключно для
транспортних засобів
Податок на додану вартість нараховується за такою формулою:
Ставка х 3,5 х 20 %.
Акцизний податок нараховується за такою формулою: Ставка / 2.
2) Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування», відповідно до яких пропонується виключити з переліку платників
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та
організації незалежно від форми власності, фізичних осіб, які набувають право
власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в
Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.
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ІХ. Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну
територію України» (стан: опрацьовується в комітеті)
15.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету
Проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України»,
ініційований Кабінетом Міністрів України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект розроблено з метою пропорційного розподілу надходжень до
Державного бюджету України від акцизного податку з ввезених на митну територію
України автомобілів легкових між загальним та спеціальним фондами Державного
бюджету України, у зв’язку з запропонованими проектом Закону України “Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування транспортних
засобів, що ввозяться на митну територію України” змінами.
Проектом Закону вносяться зміни до статті 29 Бюджетного кодексу
України відповідно до яких пропонується:
1. частину другу доповнити новим пунктом 81 такого змісту:
“81) 50 відсотків акцизного податку з ввезених на митну територію України
транспортних засобів;”;
2. в пункті 51 частини другої слова “та під час набуття права власності на
легкові автомобілі” виключити;
3. пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:
“2) акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального і 50
відсотків акцизного податку з ввезених на митну територію України транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 162 частини першої статті 64
цього Кодексу).”
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Х. Проект Постанови «Про Звернення до Президента України, Кабінету
міністрів України щодо пропозиції про перегляд та списання державного
зовнішнього боргу» (стан: опрацьовується в комітеті)
13.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету
Проект Постанови «Про Звернення до Президента України, Кабінету міністрів
України щодо пропозиції про перегляд та списання державного зовнішнього
боргу», ініційований Кабінетом Міністрів України.
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:
Проектом акту пропонується звернутись до Президента України, Кабінету
Міністрів України із пропозицією негайно провести переговори із усіма
закордонними партнерами-кредиторами України, щодо перегляду та списання
всього державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України.

13

РОЗДІЛ ІІ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І. Постанова «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 квітня 2022 р. №427» (стан: прийнято)
14.06.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №684
«Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня
2022 р. №427».
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Внесено зміну у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня
2022 р. №427 “Про утворення Координаційної ради з питань логістики в сільському
господарстві”, доповнивши його після позиції
“Представник Мінагрополітики, секретар Ради”
такою позицією:
“Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та
земельної політики (за згодою)”.
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ІІ. Розпорядження «Питання переміщення окремих транспортних засобів
через митний кордон України» (стан: прийнято)
14.06.2022 року ухвалено Розпорядження №479-р «Питання переміщення
окремих транспортних засобів через митний кордон України».
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:
Тимчасово на період воєнного стану на території України переміщення
транспортних засобів, придбаних за межами митної території України
громадянами України з метою вільного обігу, здійснюється у:
- пункті пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського
автомобільного сполучення “Устилуг”;
- міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Грушів”;
- міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Малий
Березний”;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського
сполучення “Чорноморський рибний порт”;
- пункті пропуску через державний кордон “Чорноморський морський порт”
для міжнародного морського та паромного сполучення;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського
сполучення “Чорноморський судноремонтний завод”;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського
сполучення “Одеський морський торговельний порт”;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського
сполучення “морський порт Південний”;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського
сполучення “Ізмаїльський морський торговельний порт”;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського
сполучення “Ренійський морський порт”;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського
сполучення “Усть-Дунайський морський торговельний порт”;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського
сполучення “Білгород-Дністровський морський торговельний порт”;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для поромного,
морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на території
товариства з обмеженою відповідальністю “Поромний комплекс Орлівка”.
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ІІІ. Розпорядження «Про затвердження плану заходів з удосконалення
механізму державної допомоги суб’єктам господарювання» (стан: прийнято)
14.06.2022 року ухвалено Розпорядження №476-р «Про затвердження
плану заходів з удосконалення механізму державної допомоги суб’єктам
господарювання».
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:
Затверджено план заходів з удосконалення механізму державної допомоги
суб’єктам господарювання.
З планом та переліком заходів можна ознайомитись за попереднім
посиланням.
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РОЗДІЛ IIІ.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
І. Наказ «Про внесення зміни до Плану діяльності Мінагрополітики з
підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік» (стан: затверджено)
15.06.2022 року Міністерством аграрної політики та продовольства України
прийнято Наказ №354 «Про внесення зміни до Плану діяльності Мінагрополітики з
підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Затверджено зміну до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки
проектів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 13 грудня 2021 року №426 (в
редакції наказу Мінагрополітики від 06 травня 2022 року №275), що додається.
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