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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
І. Постанова «Про затвердження завдань Національної програми 
інформатизації на 2022-2024 роки» (стан: передано на підпис Голові Верховної 
Ради) 
 

08.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про 
затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки». 

 
Зі змістом Постанови та Звернення можна ознайомитись за наступним 

посиланням.  
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Постанова затверджує перелік Завдань та їх державних замовників. 
Завдання складаються з розділів, які відповідають основним напрямам 

створення інформаційного суспільства в Україні та її інтеграції до світового 
інформаційного простору, а також пріоритетним напрямам та завданням цифрової 
трансформації на період до 2023 року, що затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.02.2021 року №365-р «Деякі питання цифрової 
трансформації». Основна увага в Завданнях приділена створенню та 
впровадженню інтегрованих проектів, які дозволять сформувати сучасну 
інформаційну інфраструктуру держави. Це, як правило, концептуальні роботи у 
сфері інформатизації або міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи та реєстри, 
створення яких неможливо без участі координаційного органу, яким є Генеральний 
державний замовник Національної програми інформатизації (далі – НПІ). 

Проект Постанови передбачає затвердження наступних Завдань: 
- удосконалення процесів формування та виконання НПІ; 
- розробка стандартів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, 

гармонізованіз міжнародними стандартами; 
- розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема: 

забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації; 
розвиток інформаційних ресурсів з механізмами надання електронних послуг; 
створення Національного центру резервування державних інформаційних 
ресурсів; створення та розвиток державних реєстрів; розробка типового 
програмного забезпечення з відкритим кодом тощо; 

- супроводження комплексних систем захисту інформації; 
- створення, розвиток та забезпечення функціонування інформаційних 

ресурсів органів державної влади; 
- функціонування центрального засвідчувального органу; 
- забезпечення доступу до Інтернету для осіб зінвалідністю; 
- підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 

місцевості; 
- розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг; 
- розвиток та впровадження штучного інтелекту в Україні; 
- створення та розвиток систем інформаційно-аналітичної підтримки 

вирішення завдань розвитку державності, безпеки та оборони; 
- створення та забезпечення розвитку автоматизованих систем 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади; 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39465
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- модернізація загальнодержавної автоматизованої системи 
централізованого оповіщення та територіальних систем централізованого 
оповіщення; 

- впровадження, модернізація, розвиток та забезпечення функціонування 
системи електронного документообігу; 

- програмно-технічний комплекс з функціями криптографічного захисту 
інформації для надання послуг мобільного захищеного доступу до державних 
інформаційних ресурсів та послуг захищеного мобільного зв’язку; 

- кіберзахист критичної інформаційної інфраструктури; 
- завдання, пов’язані з інформатизацією процесів соціально-економічного 

розвитку; 
- завдання, пов’язані з інформатизацією фінансової та грошової системи, 

державного фінансово-економічного контролю; 
- завдання, пов’язані з інформатизацією соціальної сфери; 
- завдання, пов’язані з інформатизацією в галузі екології та використання 

природних ресурсів; 
- завдання, пов’язані з інформатизацією у сфері науки, освіти і культури; 
- завдання інформатизації, що виконуються в рамках проектів за кошти 

міжнародної технічної допомоги; 
-завдання, пов’язані з інформатизацією системи правосуддя; 
- реалізація регіональних програм та програм інформатизації органів 

місцевого самоврядування. 
Наведені результати виконання завдань очікуються за умови відповідного 

фінансування НПІ. В зв’язку з цим, Кабінету Міністрів України рекомендовано під 
час виконання завдань Національної програми інформатизації у 2022 році та 
формування проекту завдань Національної програми інформатизації на 2023-2025 
роки забезпечити необхідне фінансування інформатизації у відповідних сферах 
державної політики. 
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ІІ. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2022 рік"» (стан: передано на підпис Голові Верховної Ради) 
 

09.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Збільшено видатки державного бюджету на 80.976,8 млн грн (у т.ч. 

загальний фонд – на 79.314,3 млн грн та спеціальний фонд – на 1.662,5 млн грн) 
за рахунок збільшення показників державних запозичень на 79.431,3 млн грн (у т.ч. 
внутрішні запозичення – на 4.000 млн грн та зовнішні запозичення – на 75.431,3 
млн грн /в т.ч. за загальним фондом – на 73.768,8 млн грн та за спеціальним 
фондом – на 1.662,5 млн грн/) та надходжень від іншої допомоги, наданої 
Європейським Союзом, – на 1.545,5 млн гривень.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39945
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ІІІ. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні 
закупівлі"» (стан: передано на підпис Голові Верховної Ради) 
 

09.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі"». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Законом розширено перелік виключень дії Закону на послуги необхідні для 

здійснення управління державним боргом та гарантованим державою боргом, 
залучення запозичень під державні гарантії, обслуговування і погашення 
запозичень, залучених під державні гарантії, здійснення правочинів з борговими 
зобов’язаннями, що виникли за запозиченнями, залученими під державні гарантії, 
а також розміщення державних деривативів, здійснення виплат за державними 
деривативами та/або здійснення правочинів з державними деривативами.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39949
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ІV. Закон України «Про державну реєстрацію геномної інформації 
людини» (стан: передано на підпис Голові Верховної Ради) 
 

09.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
державну реєстрацію геномної інформації людини». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Законом передбачено врегулювання як обов’язкової державної, так і 

добровільної реєстрації геномної інформації людини, чітко визначено категорії 
осіб, які підлягають обов’язковій реєстрації:  

- особи, притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення умисних 
злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості 
особи, щодо яких обрано запобіжний захід; 

- особи, які вчинили злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи, 
статевої недоторканості особи, до яких за рішенням суду застосовані 
примусові заходи медичного характеру; 

- особи, засуджені за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, 
статевої свободи, статевої недоторканості особи; 

- особи, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі 
або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або 
особливо тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої 
свободи і статевої недоторканості особи; 

- невпізнані трупи; 
- особи, зниклі безвісти; 
- близькі родичі осіб, зниклих безвісти. 

З урахуванням досвіду ідентифікації загиблих в АТО пропонується 
встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно 3 вступають 
або призиваються на військову службу, і військовослужбовців та за потреби 
забезпечити подальшу їх ідентифікацію.  

Прийняття Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації 
людини» дасть змогу забезпечити спрямування і координацію зусиль 
правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю та виконання ними 
соціальних функцій (розшуку безвісти зниклих осіб та встановлення осіб 
невпізнаних трупів), захисту прав і свободи людини, слугуватиме ефективним 
засобом профілактики злочинності. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4382
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V. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря» (стан: передано на підпис Голові Верховної Ради) 
 

09.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму 
регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Законом встановлено: 

- основні вимоги для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, процедури видачі дозволу, 
підстав та порядку відмови, зупинення та анулювання дозволу на викиди; 

- часове обмеження та неможливість перенесення суб’єктами 
господарювання виконання природоохоронних заходів, затверджених 
дозволом на викиди; 

- механізм видачі дозволу на викиди від устаткування, яке підпадає під дію 
регулювання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

- зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та 
скорочення їх адміністративних витрат при підготовці документів для 
отримання дозволу на викиди, виключення корупційних ризиків; 

- визначення «фонових концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі». 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26203
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VІ. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про засади 
державної регіональної політики"» (стан: передано на підпис Голові Верховної 
Ради) 
 

09.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики"». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Проектом Закону передбачено внесення змін до Закону України «Про 

засади державної регіональної політики», що передбачають зміну правових, 
організаційних,  фінансових та інших механізмів реалізації державної регіональної 
політики шляхом: 

- визначення єдиної системи документів стратегічного планування 
регіонального розвитку; посилення зв’язку між Державною стратегією 
регіонального розвитку, регіональними стратегіями розвитку та документами 
стратегічного планування розвитку територіальних громад; 

- удосконалення структури плану реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку; 

- посилення координуючої ролі Міністерства розвитку громад та територій з 
питань реалізації регіональної політики (уточнення та розширення повноважень 
міністерства з питань стратегічного планування регіонального розвитку, 
координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації 
державної регіональної політики); 

- запровадження положення щодо обов’язкового розроблення сільськими, 
селищними, міськими радами стратегій  розвитку територіальних громад або 
стратегічних планів розвитку територіальних; 

- посилення інституційної підтримки регіонального розвитку: надання 
агенціям регіонального розвитку права надавати платні послуги, розширення 
переліку їх засновників за рахунок міських, селищних, сільських рад. 

- конкретизації механізму та порядку моніторингу та оцінювання реалізації 
державної регіональної політики. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26168
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VІІ. Закон України «Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні 
положення" Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості 
місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень» (стан: 
передано на підпис Голові Верховної Ради) 
 

09.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного 
кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення 
оперативності прийняття рішень». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Законом встановлено, що у період дії воєнного стану та з метою відсічі 

збройної агресії Російської Федерації проти України, забезпечення національної 
безпеки, заходів територіальної оборони, підтримки місцевої інфраструктури, 
соціального захисту населення органи місцевого самоврядування, місцеві 
державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації 
(у разі їх утворення) можуть приймати рішення про:  

1). Здійснення, як виняток з положень частини другої статті 85 цього 
Кодексу, видатків, не віднесених до відповідних місцевих бюджетів цим Кодексом, 
і видатків на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів. Такі 
видатки здійснюються шляхом надання міжбюджетного трансферту з відповідного 
місцевого бюджету.  

2). Передачу коштів із спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних 
надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) до загального 
фонду місцевого бюджету. У разі передачі коштів із спеціального фонду місцевого 
бюджету до загального фонду місцевого бюджету, як виняток з положень статті 72 
цього Кодексу, місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за 
спеціальним фондом та з дефіцитом за загальним фондом шляхом внесення змін 
до рішення про місцевий бюджет. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39731
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VІІІ. Закон України «Про внесення зміни до Закону України "Про 
приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, що 
застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 
відповідальності та заходів захисту дітей"» (стан: передано на підпис Голові 
Верховної Ради) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення зміни до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про 
юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво 
щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей"». 
 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 

Україна приєдналася до Конвенції про юрисдикцію, право, що 
застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 
відповідальності та заходів захисту дітей згідно із Законом України від 14 вересня 
2006 року № 136-V «Про приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, 
що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 
відповідальності та заходів захисту дітей», визначивши центральним органом 
Міністерство юстиції України. Конвенція набрала чинності для України 01 лютого 
2008 року. 

Запити, що надсилаються через центральний орган, складаються органами 
у справах дітей, органами опіки і піклування та соціальними службами на підставі 
статей 31, 32, 34, 35 і 36 Конвенції і стосуються: 

- надання інформації про становище та умови проживання дитини; 
- звернення з проханням до компетентного органу враховувати потребу 

вжиття заходів для захисту особи чи майна дитини; 
- опрацювання запитів про вжиття в рамках своєї юрисдикції заходів 

захисту у найвищих інтересах дитини; 
- сприяння шляхом медіації, примирення або подібних заходів, 

погоджених рішень щодо захисту особи чи майна дитини у випадках, до 
яких застосовується Конвенція; 

- надання допомоги у встановленні місцеперебування дитини, якщо є 
підстави вважати, що дитина може потребувати захисту; 

- надання інформації, що стосується заходів захисту дитини; 
- повідомлення про існування небезпеки для дитини та про заходи, яких 

було вжито або можливість вжиття яких розглядається. 
Водночас прохання про визнання і виконання заходів, вжитих щодо дитини 

іншою Договірною Стороною, відповідно до статті 24 Конвенції мають подаватися 
до судового чи адміністративного органу, компетентного його розглядати, 
безпосередньо. 

Законом передбачено внесення зміни до заяви України до статті 29 
Конвенції, якою пропонується визначити, що замість Міністерства юстиції України 
забезпечення виконання функцій Центрального органу буде здійснювати 
Національна соціальна сервісна служба України, а отже запити, передбачені 
статтями 34 і 44 Конвенції надсилатимуться виключно через Національну 
соціальну сервісну службу України. 

Закон набере чинності з 01 січня 2022 року, що забезпечить перехідний 
період та передачу справ. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27971
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Національна соціальна сервісна служба України, яка діє відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 року № 783 «Деякі 
питання Національної соціальної сервісної служби України», забезпечуватиме 
виконання функцій Центрального органу відповідно до Конвенції в межах наданих 
їй повноважень. 
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ІХ. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та умов 
проходження служби цивільного захисту» (стан: направлено на підпис Голові 
Верховної Ради) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб 
рядового і начальницького складу та умов проходження служби цивільного 
захисту». 
 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 

Закон врегульовує питання збереження висококваліфікованих кадрів через 
надання можливості приймати на службу або продовжити перебування на ній 
громадян України із числа осіб, звільнених із служби цивільного захисту, які визнані 
лікарсько-експертними комісіями, непридатними до служби за станом здоров’я 
через захворювання (поранення). Такі особи будуть проходити службу виключно 
на посадах, що не пов’язані з підвищеним ризиком для життя або здоров’я. 

Зокрема, внесено зміни до Кодексу цивільного захисту України, Кодексу 
законів про працю та Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, Законів 
України «Основи законодавства про охорону здоров’я» та «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». 

Врегульовано наступні питання: 
- надається можливість прийняття на службу до органів та підрозділів 

ДСНС на посади, що не пов’язані з підвищеним ризиком для життя або здоров’я, 
осіб, які були визнані лікарсько-експертними комісіями, непридатними до служби 
за станом здоров’я через захворювання (поранення) та звільнені зі служби 
цивільного захисту; 

- забезпечення права осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту та членів їх сімей на пільгове отримання (за медичними 
показаннями) санаторно-курортного лікування безвідносно до розміру 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї; 

- визначаються умови виплати одноразової грошової допомоги у разі 
загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без 
установлення інвалідності особам рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту та членам їх сімей та підвищення її до рівня, передбаченого 
аналогічною виплатою для військовослужбовців, поліцейських та членів їх сімей; 

- членам сімей та особам, які здійснили поховання особи рядового чи 
начальницького складу служби цивільного захисту, що загинула (померла) під час 
проходження служби надається право на отримання допомоги на поховання і 
компенсацію матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка; 

- встановлюються додаткові підстави звільнення зі служби цивільного 
захисту, зокрема у зв’язку із допущенням особами рядового та начальницького 
складу правопорушень, не сумісних із подальшим її проходженням; 

- узгоджуються норми Кодексу законів про працю та Кодексу цивільного 
захисту в частині права осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 
захисту брати участь в захисті Батьківщини в лавах Збройних Сил України, інших 
військових формувань; 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39428
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- особам, прийнятим на службу цивільного захисту під час дії особливого 
періоду, зберігається виплата пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; 

- покращення медичного забезпечення та соціального захисту осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб, 
зокрема, шляхом забезпечення належного функціонування лікарської експертизи 
в системі ДСНС. 
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Х. Закон України «Про внесення змін до Закону Україні "Про запобігання 
корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері 
запобігання корупції в умовах воєнного стану» (стан: направлено на підпис 
Голові Верховної Ради) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Закону Україні "Про запобігання корупції" щодо особливостей 
застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного 
стану» (стан: направлено на підпис Голові Верховної Ради)». 
 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 

Задля забезпечення правової визначеності стосовно застосування окремих 
вимог і обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», 
існує необхідність внесення змін до зазначеного Закону та встановлення 
спеціального правового регулювання на період воєнного стану. 

Законом встановлено, що тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на період до 
припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня 
його припинення чи скасування вимога щодо відповідності подарунків 
загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо вартості 
подарунків, встановлені частиною другою статті 23 Закону, не поширюються на 
вчинення таких дій у зазначений у цьому абзаці період: 

1) одержання грошових коштів, у повному обсязі використаних (за наявності 
підтвердження використання одержаних грошових коштів у повному обсязі на одну 
або декілька із зазначених цілей) виключно для таких цілей: 

- здійснення переказів на спеціальні рахунки, відкриті Національним 
банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для 
гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації проти України; 

- здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних 
пожертв на користь Збройних Сил України; 

- здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних 
пожертв для підтримки і захисту осіб, які постраждали внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти України; 

- здійснення витрат на придбання та доставку товарів з подальшою їх 
передачею у власність Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим 
формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, 
правоохоронним органам; 

- здійснення витрат на придбання та доставку товарів, оплату робіт чи 
послуг, наданих як гуманітарна допомога особам, які постраждали 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; 

2) одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, 
товарів з подальшою їх передачею у власність Збройним Силам України, іншим 
військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39420
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формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронним 
органам (за наявності підтвердження передачі таких товарів у повному обсязі); 

3) одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, 
товарів, наданих як благодійна пожертва чи гуманітарна допомога особам, які 
постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (за 
наявності підтвердження надання таких товарів у повному обсязі на зазначені цілі); 

4) одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, 
особами, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях України 
чи на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або особами, які були 
змушені залишити місце свого фактичного проживання внаслідок тимчасової 
окупації (загрози тимчасової окупації), ведення (загрози ведення) бойових дій: 

- транспортних послуг чи послуг із перевезення у зв’язку із зміною місця 
фактичного проживання та/або з поверненням до місця проживання; 

- медичних послуг; 
- лікарських засобів; 
- товарів, робіт або послуг, визнаних гуманітарною допомогою (за винятком 

транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, крім легкових 
автомобілів, спеціально обладнаних для перевезення осіб з інвалідністю 
та переданих особам з інвалідністю). 

Також закон передбачає, що стосовно таких об’єктів відомості можуть не 
зазначатись у декларації. Це узгоджується з раніше виданим роз’ясненням 
Національного агентства з питань запобігання корупції.  

Крім цього, у суб’єктів декларування не виникає обов’язок подання 
повідомлень про суттєві зміни у майновому стані у зазначених випадках. 
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ХІ. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють в 
районах ведення воєнних (бойових) дій)» (стан: направлено на підпис Голові 
Верховної Ради) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових 
гарантій захисту журналістам, які працюють в районах ведення воєнних (бойових) 
дій)». 
 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 

Законом доповнено статтю 15 Закону України «Про державну підтримку 
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» положенням 
відповідно до якого, засоби масової інформації зобов’язані забезпечувати 
журналістів та інших працівників, які відряджені працювати в райони ведення 
воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповану територію України засобами, 
призначеними для захисту від уражень вогнепальної зброї, осколкових уражень, а 
також медичними аптечками. Журналісти та інші працівники, які відряджені 
працювати в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповану 
територію України підлягають обов'язковому страхуванню за рахунок роботодавця 
у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю у зв'язку з виконанням професійних 
обов'язків. Окрім цього, у ст.7 Закону України «Про страхування» до обов’язкових 
видів страхування включається також страхування працівників ЗМІ на час 
виконання ними роботи в районах ведення воєнних (бойових) дій та/або на 
тимчасово окупованій території України. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39587
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ХІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про захист 
інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 
воєнного стану або стану війни” щодо звільнення від відповідальності за 
порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного 
стану або стану війни» (стан: прийнято за основу із скороченням строку 
підготовки) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 
документів у період дії воєнного стану або стану війни” щодо звільнення від 
відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період 
дії воєнного стану або стану війни», ініційований Кабінетом Міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Метою документу є здійснення заходів з підтримки бізнесу та створення 

правових механізмів звільнення юридичних осіб від відповідальності за порушення 
строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану 
війни. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про захист 
інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану 
або стану війни”, якими передбачено: 

- оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої 
фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про 
управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь 
держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави здійснюється 
протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану 
війни за весь період неоприлюднення фінансової звітності; 

- у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців 
після його припинення чи скасування звільнити юридичних осіб від 
відповідальності за порушення вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” щодо своєчасності та повноти оприлюднення 
фінансової звітності у повному обсязі на вебсторінці або вебсайті юридичної особи 
разом з відповідними аудиторськими звітами.  
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39622
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ХІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України» 
(стан: прийнято за основу) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення 
батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України», ініційований 
Кабінетом Міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проектом Закону пропонується запровадити можливість кожного із батьків 

надавати згоду на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 
шістнадцяти років, в супроводі другого з батьків шляхом внесення відповідних 
відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян через Єдиний 
державний веб-портал електронних послуг. 

Також положення законопроекту передбачають можливість внесення 
відомостей про надання відповідної згоди до Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян нотаріусом на підставі нотаріально посвідченої письмової згоди.  

Поряд з цим задля досягнення балансу інтересів дитини та кожного з батьків 
незалежно від певних життєвих обставин положеннями законопроекту 
запроваджується можливість посвідчувати відповідну згоду осіб, які тримаються в 
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, начальниками таких установ 
та слідчих ізоляторів.  

Передбачено можливість надання такої згоди на значний проміжок часу, 
однак не більше трьох років. 

Крім того, проектом Закону визначається чіткий перелік підстав, коли 
тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16-річного віку, у 
супроводі одного з батьків дозволяється без згоди другого з батьків. 

У порядку підвищення рівня юридичної техніки закону з нього вилучено 
правила, які мають інструментальний характер та є більш доречними для 
підзаконного акта, наприклад, щодо документа, яким підтверджується наявність 
заборгованості зі сплати аліментів. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27973
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ХІV. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу 
освітнього менеджменту» (стан: прийнято за основу із скороченням строку 
підготовки) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо функціонування Автоматизованого інформаційного 
комплексу освітнього менеджменту», що ініційовали Народні депутати України 
Бабак С.В., Крячко М.В., Чернєв Є.В. та інші. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
У зв’язку із збройною агресією проти Українського народу, активними 

бойовими діями Україна зазнала масштабної внутрішньої та зовнішньої міграції 
наших громадян з непоодинокими випадками термінової евакуації з місць 
проживання, яка супроводжувалась втратою документів, вимушеною зміною місць 
навчання, втратою інформації щодо освітнього поступу здобувачів освіти всіх 
рівнів. Виходячи з зазначеного, екстремально гострою необхідністю стала 
цифровізація освіти, розширення можливостей дистанційного навчання, 
запровадження електронного діловодства в закладах освіти, цифрових документів 
про освіту тощо. Реалізація поставленої мети можлива лише через запровадження 
системного комплексного підходу шляхом розширення можливостей державної 
інформаційної системи – програмно-апаратного комплексу «Автоматизований 
інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – АІКОМ), який був 
запроваджений у кінці 2021 року. 

Законопроект містить зміни до Закону України «Про освіту» щодо напрямів 
запровадження АІКОМ, у тому числі обробки персональних даних здобувачів 
освіти, електронної взаємодії з іншими державними електронним інформаційними 
ресурсами та реєстрами, запровадження електронного діловодства закладів 
освіти, цифрового централізованого прозорого обліку дітей та здобувачів освіти, 
зокрема для об’єктивного розподілу державних ресурсів та донорської допомоги, 
а також зміни до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр 
та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус», які забезпечать обмін даними, що містяться в Єдиному 
державному демографічному реєстрі, з АІКОМ. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39643
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ХV. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих 
бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб» (стан: 
прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про 
кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб», що 
ініціювали Народні депутати України Василевська-Смаглюк О.М. та Кінзбурська 
В.О. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Метою законопроекту є запровадження правового механізму вилучення з 

ЄДР неактуальних, неточних, недостовірних, неналежним чином перевірених 
даних про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу. 

Законопроектом пропонується встановити механізм внесення до ЄДР 
інформації про можливу недостовірність інформації та наступну перевірку 
достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру 
власності суб’єкта господарювання-клієнта суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу у разі виявлення таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу 
в результаті здійснення належної перевірки розбіжностей між даними про 
кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта, зібраними 
таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу, та такими даними у ЄДР.  

Законопроект також пропонує запровадити відповідальність юридичних осіб 
за внесення до ЄДР завідомо неправдивих відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника таких юридичних осіб або про його відсутність.  

Крім того, законопроект передбачає визнання таким, що не становить 
порушення професійної таємниці відповідних суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу, повідомлення держателю ЄДР такими суб’єктами про виявлені 
розбіжності між даними про кінцевого бенефіціарного власника або структуру 
власності клієнта, зібраними такими суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу, та такими даними у ЄДР. 
 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27619
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ХVІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період 
дії воєнного стану» (стан: прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної 
допомоги у період дії воєнного стану», що ініціювали Народні депутати України 
Дмитрієва О.О., Зуб В.О., Радуцький М.Б. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проектом Закону пропонується Установити, що в період дії воєнного стану 

та протягом шести місяців з дня припинення дії воєнного стану: 
1) Медична допомога, реабілітаційна допомога надається згідно з 

медичними показаннями професійно підготовленими медичними працівниками, 
фахівцями з реабілітації відповідно, які перебувають у трудових відносинах із 
закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги, 
реабілітаційної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, або 
залучені до надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги як волонтери у 
встановленому законом порядку, та фізичними особами - підприємцями, які 
зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку 
і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах. 

2) медична допомога, реабілітаційна допомога може надаватися поза 
місцем провадження господарської діяльності з медичної практики, яке зазначене 
у заяві про отримання ліцензії та доданих до неї документах, якщо заклад охорони 
здоров’я, що забезпечує надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги, 
або фізична особа - підприємець, який зареєстрований та одержав відповідну 
ліцензію, знаходиться на території територіальної громади, що розташована або 
була розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або яка перебуває 
чи перебувала в тимчасовій окупації або оточенні (блокуванні); 

3) як виняток зі статті 74 Основ, до надання медичної допомоги, 
реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах можуть залучатися відповідно 
медичні працівники, фахівці з реабілітації, які є іноземцями або особами без 
громадянства та прибули в Україну для надання медичної допомоги, 
реабілітаційної допомоги на запрошення закладу охорони здоров’я або іншого 
підприємства, організації чи установи, що залучають до волонтерської діяльності 
іноземців та осіб без громадянства, якщо такі медичні працівники, фахівці з 
реабілітації відповідають вимогам до освіти та професійної кваліфікації та мають 
документи про освіту та відповідну професійну кваліфікацію, засвідчені в порядку 
консульської легалізації або шляхом проставлення апостилю в тій країні, в якій 
вони працюють. Заклад охорони здоров’я або інше підприємство, установа чи 
організація, що залучила до надання медичної або реабілітаційної допомоги 
іноземців або осіб без громадянства, які відповідають вимогам до освіти та 
професійної кваліфікації та мають документи про освіту та відповідну професійну 
кваліфікацію, засвідчені в порядку консульської легалізації або шляхом 
проставлення апостилю в тій країні, в якій вони працюють, протягом п'яти робочих 
днів з моменту залучення повідомляє центральний орган виконавчої влади, що 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39714
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забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, 
про термін, на який залучаються такі особи.  

До надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини можуть 
залучатися медичні працівники, які є іноземцями та перебувають на території 
іноземних держав (крім Російської Федерації та Республіки Білорусь), якщо такі 
медичні працівники відповідають вимогам до освіти та професійної кваліфікації24 
тієї країни, в якій вони працюють, та пройшли процедуру реєстрації на відповідних 
телемедичних платформах. 
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ХVІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні» (стан: 
прийнято за основу) 
 

08.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування 
праці іноземців та осіб без громадянства в Україні», ініційований Кабінетом 
Міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проектом акту пропонується внести зміни до законів України “Про зайнятість 

населення” та “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, якими 
пропонується удосконалити підстави видачі або продовження дії дозволів на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства; відмови у видачі або 
продовженні дії таких дозволів; встановити рівні умови оплати праці як для 
громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в 
Україні на законних підставах; створити правове підґрунтя для застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні для навчання  у 
навчальних закладах України. 

Також пропонується удосконалити норми щодо переліку документів, які 
подаються роботодавцями для отримання або продовження дії дозволів на 
застосування праці окремих категорій іноземних працівників та розміру плати за 
продовження таких дозволів; спростити доступ до зазначеної адміністративної 
послуги та передбачити можливість її отримання будь-яким зручним для 
роботодавця способом, у тому числі через центри надання адміністративних 
послуг; підвищити сервісне обслуговування. 

Крім того, пропонується врегулювати питання щодо безкоштовної видачі 
дублікату дозволу у випадках втрати чи пошкодження раніше виданого дозволу, 
термін дії якого не закінчився. 

Одночасно пропонується посилити контроль за додержанням 
законодавства у цій сфері, створити механізми захисту національного ринку праці 
та його регулювання в частині залучення іноземної робочої сили. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27455
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Постанова «Про внесення змін до Положення про добровільні формування 
цивільного захисту» (стан: прийнято) 
 

07.07.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №771 
«Про внесення змін до Положення про добровільні формування цивільного 
захисту». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Внесено зміни до Положення про добровільні формування цивільного 
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 року 
№616 такого змісту: 

Після утворення добровільних формувань цивільного захисту заклади 
освіти, що належать до сфери управління ДСНС, на безоплатній основі проводять 
короткострокові навчання та/або інструктажі членів (учасників) добровільних 
формувань цивільного захисту за програмами, затвердженими ДСНС. 

Орган, що утворив добровільне формування цивільного захисту, може 
відповідно до законодавства заохочувати членів (учасників) такого формування 
шляхом оголошення подяки, видачі цінного подарунка або надання інших видів 
заохочення (у негрошовій формі). 

   

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-polozhennia-pro-dobrovilni-formuvannia-tsyvilnoho-s771-70722
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ІІ. Постанова «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 1996 р. №295» (стан: прийнято) 
 

07.07.2022 року ухвалено Постанови №770 «Про внесення зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. №295».  
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Установлено, що під час воєнного стану та протягом 90 днів з дати його 
припинення або скасування експертиза реєстраційних документів здійснюється 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів без їх подання на санітарно-
епідеміологічну експертизу до Державної служби з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів.  
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-4-bereznia-1996-r-s770-70722
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ІІІ. Постанова «Про внесення змін до Порядку створення, ведення та доступу 
до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщених осіб» (стан: прийнято) 
 

07.07.2022 року ухвалено Постанови №768 «Про внесення змін до Порядку 
створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних 
про внутрішньо переміщених осіб».  
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Одержувати знеособлені дані, які містяться у базі даних, має право 
Держстат шляхом електронної інформаційної взаємодії з дотриманням вимог 
законодавства у сфері статистики і захисту інформації.  
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-stvorennia-vedennia-ta-dostupu-do-vidomostei-iedynoi-s768-70722
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ІV. Розпорядження «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 
біобезпеки та біологічного захисту на 2022—2025 роки» (стан: прийнято) 
 

07.07.2022 року ухвалено Розпорядження №573-р «Про затвердження 
плану заходів з реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022—
2025 роки».  
 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 

Затверджено план заходів з реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного 
захисту на 2022—2025 роки. З планом можна ознайомитись за попереднім 
посиланням. 

 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-planu-zakhodiv-z-realizatsii-stratehii-biobezpeky-ta-biolohichnoho-zakhystu-na-20222025-roky-573-070722
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V. Постанова «Про внесення зміни до Порядку надання допомоги в рамках 
Програми “єПідтримка”» (стан: прийнято) 
 

07.07.2022 року ухвалено Постанови №766 «Про внесення зміни до Порядку 
надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”».  
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Внести зміну до пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми 
“єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2021 р. № 1272 “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” 
(Офіційний вісник України, 2021 р., №98, ст. 6376; 2022 р., №26, ст. 1411, №34, ст. 
1861), доповнивши абзац четвертий після слів “від міжнародних організацій” 
словами “, відсоткової ставки доходу та номінальної вартості за державними 
облігаціями”. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-poriadku-nadannia-dopomohy-v-ramkakh-prohramy-s766-70722
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VІ. Постанова «Про внесення зміни до Порядку виконання повноважень 
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах 
воєнного стану» (стан: прийнято) 
 

07.07.2022 року ухвалено Постанови №765 «Про внесення зміни до Порядку 
виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі 
в умовах воєнного стану».  
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Казначейство та органи Казначейства можуть здійснювати платежі за 
дорученнями клієнтів за видатками загального та спеціального фондів державного 
і місцевих бюджетів на оплату за фактично поставлені товари, виконані роботи та 
надані послуги шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам товарів, 
виконавцям робіт і надавачам послуг на окремі небюджетні рахунки у разі 
відкриття таких рахунків на їх ім’я в Казначействі та органах Казначейства у 
встановленому законодавством порядку з подальшим використанням зазначених 
коштів постачальниками товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг виключно 
з таких рахунків на сплату податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-poriadku-vykonannia-povnovazhen-derzhavnoiu-kaznacheiskoiu-s765-70722
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VІІ. Розпорядження «Про виділення коштів з резервного фонду державного 
бюджету на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 
переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» (стан: 
прийнято) 
 

07.07.2022 року ухвалено Розпорядження №572-р «Про виділення коштів з 
резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за тимчасове 
розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 
стану».  

 
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

З метою покриття витрат за травень поточного року за тимчасове 
розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 
стану, виділити обласним державним адміністраціям для відповідних обласних 
військових адміністрацій і Міністерству розвитку громад та територій для Київської 
міської державної адміністрації (Київської міської військової адміністрації) 36 553 
620 гривень згідно з додатком. 

Обласним та Київській міській військовим адміністраціям забезпечити 
компенсацію витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які 
безоплатно розміщували в таких приміщеннях внутрішньо переміщених осіб. 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vydilennia-koshtiv-572-070722
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VІІІ. Постанова «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній 
основі у 2022 році» (стан: прийнято) 
 

07.07.2022 року ухвалено Постанови №763 «Деякі питання надання 
державних гарантій на портфельній основі у 2022 році».  
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Надати у 2022 році державні гарантії для забезпечення часткового 
виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, 
наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або 
середнього підприємництва — резидентам України, у межах наступних обсягів: 

 

Назва банку-кредитора 

Граничний обсяг 
державних гарантій на 

портфельній основі, 
гривень 

АТ “Ощадбанк” 565 000 000 

АБ “УКРГАЗБАНК”  214 000 000 

АТ КБ “ПриватБанк” 424 000 000 

АТ “Укрексімбанк”   213 000 000 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-nadannia-derzhavnykh-harantii-na-portfelnii-osnovi-u-2022-s763-70722
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ІХ. Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2022 р. №153 та визнання таким, що втратив чинність, пункт 1 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. №289» (стан: 
прийнято) 
 

07.07.2022 року ухвалено Постанови №761 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. №153 та визнання 
таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 
березня 2022 р. №289».  
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. №153 
“Про перелік товарів критичного імпорту” (Офіційний вісник України, 2022 р., №25, 
ст. 1357, №29, ст. 1562) зміни. Із вказаними змінами можна ознайомитись за 
вищевказаним посиланням. 

 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-24-liutoho-2022-r-153-t70722
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РОЗДІЛ IIІ. 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
 

І. Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин» (стан: 
затверджено) 
 

05.07.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України 
прийнято Наказ №411 «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Встановлено дату подання заявки на сорти рослин згідно з переліком, а 

саме: 
 

№ 

Назва 

ботанічного 

таксона 

Назва 

сорту 

Номер 

заявки 

Дата 

подання 

заявки 

Заявник 

Вхідний 

Мінагро- 

політики 

1  
Помідор 

їстівний 
Саммер 

Сан 
22115012 17.06.2022 

Хазера 

Сідс Лтд 

17.06.2022 

№ 10651/09 

2  
Редька посівна 

(редиска) Експо 22118001 17.06.2022 
ВІЛМОРІН-

МІКАДО 

17.06.2022 

№ 10655/09 

3  
Помідор 

їстівний Люсіплюс 22115013 17.06.2022 
Хазера 

Сідс Лтд 

17.06.2022 

№ 10661/09 

4  
Пшениця 

тверда (озима) Теннодур 22007003 09.06.2022 

Пробстдор

фер 

Заатцухт 

Гез.м.б.Х. 

ен Ко КГ 

09.06.2022 

№ 9992/09 

5  
Пшениця м’яка 

(озима) ЗЦД 7433 22012030 09.06.2022 

Пробстдор

фер 

Заатцухт 

Гез.м.б.Х. 

ен Ко КГ 

09.06.2022 

№ 9993/09 

6  

Ячмінь 

звичайний 

(озимий) 
Кремона 22019005 09.06.2022 

Пробстдор

фер 

Заатцухт 

Гез.м.б.Х. 

ен Ко КГ 

09.06.2022 

№ 9995/09 

7  
Тритикале 

(озиме) Трімондо 22022002 09.06.2022 

Заатцухт 

Донау 

Гес.м.б.Х. 

& КоКГ 

09.06.2022 

№ 9997/09 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vstanovlennya-dati-podannya-zayavki-na-sorti-roslin-23
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№ 

Назва 

ботанічного 

таксона 

Назва 

сорту 

Номер 

заявки 

Дата 

подання 

заявки 

Заявник 

Вхідний 

Мінагро- 

політики 

8  
Пшениця м’яка 

(озима) Револьвер 22012034 20.06.2022 

Сейєт 

Плантефор

едлінг І/С 

20.06.2022 

№ 10776/09 

9  
Пшениця м’яка 

(озима) Факс 22012035 20.06.2022 

Сейєт 

Плантефор

едлінг І/С 

20.06.2022 

№ 10777/09 

10  
Пшениця м’яка 

(озима) Акаша 22012031 20.06.2022 

Сейєт 

Плантефор

едлінг І/С 

20.06.2022 

№ 10773/09 

11  
Пшениця м’яка 

(озима) Калбекс 22012032 20.06.2022 
Селген, 

а.с. 

20.06.2022 

№ 10774/09 

12  
Пшениця м’яка 

(озима) Кнут 22012033 20.06.2022 

Сейєт 

Плантефор

едлінг І/С 

20.06.2022 

№ 10775/09 

13  Ріпак (озимий) 
ДК 

СЕМПЕРА 

КЛ 

22040004 18.02.2022 

Монсанто 

Технолоджі 

ЛТД 

18.02.2022 

№ 4011/12 

14  Ріпак (озимий) 
ДК 

ЕКСЦЕНТР

ИК 

22040005 18.02.2022 

Монсанто 

Технолоджі 

ЛТД 

18.02.2022 

№ 4012/12 

15  Ріпак (озимий) ДК 

ЕКСАУРА 
22040006 18.02.2022 

Монсанто 

Технолоджі 

ЛТД 

18.02.2022 

№ 4013/12 

16  Ріпак (озимий) ДК 

ЕКСБЕРІ 
22040007 18.02.2022 

Монсанто 

Технолоджі 

ЛТД 

18.02.2022 

№ 4016/12 
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ІІ. Наказ «Про затвердження типового проекту модульної теплиці» (стан: 
затверджено) 
 

06.07.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України 
прийнято Наказ №428 «Про затвердження типового проекту модульної теплиці». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Затверджено типовий проект модульної теплиці для вирощування плодово-

ягідних, овочевих культур, саджанців плодово-ягідних культур, овочевої розсади, 
квітів та декоративних рослин.  

З типовим проектом модульної теплиці можна ознайомитись за 
вищевказаним посиланням. 
  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-proektu-modulnoyi-teplici


 

  38 

ІІІ. Наказ «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному 
реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі 
патентів на сорти рослин» (стан: затверджено) 
 

06.07.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України 
прийнято Наказ №427 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в 
Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі 
патентів на сорти рослин». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Внести зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування, 
місцезнаходження власника майнового права інтелектуальної власності на 
поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком. 

Внести зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти 
рослин, щодо найменування володільця патенту на сорти рослин згідно з 
переліком. 

 
№  

з/п 
Назва 

таксону 

Номер 

заявки 

Назва 

сорту 

рослини  

Рік 

реєст

рації 

Найменування, місцезнаходження 

власника майнового права інтелектуальної 

власності на поширення сорту рослини 

зазначені відомості 
запропоновані зміни 

до відомостей 

1  
Соняшник 

однорічний 
19039111 Сандер 2021 

Хібрісол, С. Л.               

(Hibrisol, S. L.)              

(C/Genaro Parlade, 

2 bajo 41013 Sevilla, 

Spain) 

 

 

ТОВ «Грано Де Оро 
Україна»  

(вул. В. Чорновола, 
41,  

смт Катеринопіль,           
Черкаська обл., 
20501, Україна) 

 

2 
Соняшник 

однорічний 
19039110 Арсеніо 2022 

3 
Соняшник 

однорічний 
19039112 Солексіс 2022 

 
  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-vidomostej-shcho-mistyatsya-v-derzhavnomu-reyestri-sortiv-roslin-pridatnih-dlya-poshirennya-v-ukrayini-ta-reyestri-patentiv-na-sorti-roslin-8
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ІV. Проект Наказу «Деякі питання реалізації Порядку надання грантів для 
створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. 
№738» (стан: оприлюднено для обговорення) 
 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України «Деякі питання реалізації Порядку 
надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та 
виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 
червня 2022 р. №738» Мінагрополітики оголошує про його публікацію. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати за адресами: 

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 
01011); е-mail: inform@dkrp.gov.ua;  

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 
24, м. Київ, 01001, тел. 050-747-75-40); е-mail: o.sharuga@minagro.gov.ua.  

 
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 
Проектом наказу пропонується затвердити: 

-  Порядок прийняття рішення Мінагрополітики про надання гранту для 
створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;  

- форму договору про надання Гранту для створення або розвитку 
садівництва, ягідництва та виноградарства;  

- форму надання Мінагрополітики інформації щодо переліку отримувачів 
Гранту для створення або розвитку садівництва, ягідництва та 
виноградарства. 

  

mailto:inform@dkrp.gov.ua
mailto:o.sharuga@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/deyaki-pitannya-realizaciyi-poryadku-nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-abo-rozvitku-sadivnictva-yagidnictva-ta-vinogradarstva-zatverdzhenogo-postanovoyu-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-21-cher
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V. Проект Наказу «Деякі питання реалізації Порядку надання грантів для 
створення або розвитку тепличного господарства, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. №738» (стан: 
оприлюднено для обговорення) 
 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України «Деякі питання реалізації Порядку 
надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. №738» 
Мінагрополітики оголошує про його публікацію. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за адресами: 

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 
01011); е-mail: inform@dkrp.gov.ua;  

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 
24, м. Київ, 01001, тел. 044-363-08-45 ); е-mail: s.gvozd@minagro.gov.ua  

 
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

«Про деякі питання реалізації Порядку надання грантів для створення або 
розвитку тепличного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 червня 2022 р. №738» розроблено на виконання абзацу першого 
пункту 11, абзацу першого та четвертого пункту 12 Порядку надання грантів для 
створення або розвитку тепличного господарства, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. №738. 

mailto:inform@dkrp.gov.ua
https://minagro.gov.ua/news/povidomlennya-pro-opriludnennya-proektu-nakazu-minagropolitiki2?v=62c7168b2fbab

