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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
І. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Державної 
служби України у справах дітей» (стан: прийнято з пропозиціями Президента 
України, Закон направлено на підпис Президенту) 
 

30.08.2022 року Верховна Рада України прийняла с пропозиціями Президента 
України Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Державної 
служби України у справах дітей». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Закон України розмежовує повноваження центральних та місцевих органів 

влади, органів місцевого самоврядування та територіальних громад у сфері охорони 
дитинства та захисту прав дитини, відповідно до якого облік дітей, які можуть бути 
усиновлені, здійснюється службами у справах дітей сільських/селищних/міських рад 
за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 
піклування. 

Облік громадян України, які проживають в Україні і бажають усиновити дитину, 
ведеться службами у справах дітей за місцем їх проживання. А облік громадян 
України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити 
дитину, ведеться Держслужбою у справах дітей. 

Законом підтримано пропозицію Глави держави щодо позбавлення 
прокуратури функції нагляду за дотриманням законодавства з питань захисту прав та 
інтересів дитини та приведено положення вказаного Закону у відповідність із 
визначеними Конституцією України засадами діяльності прокуратури України. 

Така пропозиція пов’язана із зобов’язанням Україна при вступі до Ради Європи 
змінити роль і функції прокуратури (насамперед, у частині відмови від здійснення 
функції загального нагляду) та перетворити цю інституцію на орган, що відповідає 
стандартам Ради Європи. Комітет міністрів Ради Європи, приймаючи Рекомендацію 
(2000) 19 «Про роль прокуратури в системі кримінального судочинства», висловив 
позицію, згідно з якою саме кримінальна сфера повинна бути пріоритетним 
напрямком діяльності прокуратури в державах-членах. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39054
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ІІ. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про спрощення 
формальностей у торгівлі товарами» (стан: набрав чинності) 
 

30.08.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі 
товарами». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Приєднатися до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, 

вчиненої 20 травня 1987 року, яка набирає чинності для України в перший день 
другого місяця після подання на зберігання офіційного документа про приєднання, з 
такою заявою: 

"Україна приймає відповідно до пункту 5 статті 11а Конвенції всі рекомендації 
та рішення Спільного комітету, зазначені у статті 11(2) і (3) Конвенції, прийняті між 
датою запрошення та датою, коли приєднання набере чинності". 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2554-20#Text
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ІІІ. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про процедуру 
спільного транзиту» (стан: набрав чинності) 
 

30.08.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту, учиненої 20 

травня 1987 року в м. Інтерлакен, яка набирає чинності для України в перший день 
другого місяця після подання на зберігання офіційного документа про приєднання, з 
такою заявою: 

"Україна приймає відповідно до пункту 5 статті 15а Конвенції всі рекомендації 
та рішення Спільного комітету відповідно до статті 15(2) і (3) Конвенції, прийняті між 
датою запрошення і датою, коли приєднання набере чинності". 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2555-20#Text
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ІV. Постанова «Про здійснення начальниками військових адміністрацій 
населених пунктів у Донецькій області повноважень, передбачених частиною 
другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (стан: 
набрала чинності) 
 

30.08.2022 року Верховною Радою України прийнято Постанову «Про 
здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій 
області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про 
правовий режим воєнного стану». 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
У період дії воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення чи 

скасування: 
начальники Бахмутської, Сіверської, Соледарської, Часовоярської міських та 

Званівської сільської військових адміністрацій Бахмутського району, 
Великоновосілківської селищної та Комарської сільської військових адміністрацій 
Волноваського району, Краматорської, Лиманської, Миколаївської, Святогірської 
міських та Черкаської селищної військових адміністрацій Краматорського району, 
Курахівської міської та Шахівської сільської військових адміністрацій Покровського 
району Донецької області, крім повноважень, віднесених до їх компетенції Законом 
України «Про правовий режим воєнного стану», здійснюють повноваження, 
передбачені частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану»; 

апарати Званівської, Комарської, Шахівської сільських, Великоновосілківської, 
Черкаської селищних, Бахмутської, Краматорської, Курахівської, Лиманської, 
Миколаївської, Святогірської, Сіверської, Соледарської, Часовоярської міських рад та 
їх виконавчих комітетів, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та 
організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам 
відповідних військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області. 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2542-20#Text
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V. Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
(стан: передано на повторне перше слухання) 
 

30.08.2022 року Верховною Радою України передано на повторне перше 
слухання Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування", 
ініційований Кабінетом міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проект Закону передбачає зміни, зокрема, щодо: 
- розмежування статусу службовців місцевого самоврядування та виборних 

посадових осіб місцевого самоврядування;  
- закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого 

самоврядування, із збереженням за ними конституційного права обиратися та 
гарантій передбачених виборчим законодавством; 

- закріплення повноважень керівника служби в органах місцевого 
самоврядування; 

- упорядкування проведення відкритих конкурсів на посади службовців 
місцевого самоврядування; опублікування оголошення про конкурс та результатів 
його проведення через Єдиний портал вакансій публічної служби;  

- оновлення порядку формування складу конкурсної комісії; 
- запровадження щорічного оцінювання результатів службової діяльності 

службовців місцевого самоврядування; 
- оновлення порядку професійного розвитку службовців місцевого 

самоврядування; 
- запровадження механізмів кар’єрного просування службовців місцевого 

самоврядування, шляхом застосування можливості переведення на вищі посади 
служби в органах місцевого самоврядування в межах категорії посад протягом 
одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання; 

- удосконалення кадрового резерву службовців місцевого самоврядування; 
- встановлення рамки посадових окладів службовців місцевого 

самоврядування;  
- встановлення дисциплінарної та матеріальної відповідальності службовців 

місцевого самоврядування.  
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38738
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VІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть 
споруджені в майбутньому» (стан: прийнято за основу із скороченням строку 
підготовки) 
 

30.08.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 
строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть 
споруджені в майбутньому», ініційований Народними депутатами України Шуляк 
О.О., Гетманцевим Д.О., Бондаренко О.В. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Основною метою проекту Закону є забезпечення полегшення доступу 

населення до нового житла, зменшення податкового навантаження при наданні 
нового житла, створення прозорих, виважених і розумних умов для інвестування, 
пов’язаного з нерухомістю, і її використання, а також очищення галузі від можливого 
податкового шахрайства шляхом зміни порядку оподаткування операцій, пов’язаних 
із створенням і постачанням житлової нерухомості. 

Проектом Закону зокрема пропонується:  
1) Встановити касовий метод для забудовників та девелоперів щодо 

визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість відносно операцій з 
об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. При цьому не 
підлягає бюджетному відшкодуванню сума від’ємного значення, до розрахунку якої 
включено суми податку сплачені отримувачем товарів/послуг у попередніх та 
звітному податкових періодах постачальникам товарів/послуг, які використані або 
будуть використані в операціях з першого постачання житла. Суми такого від’ємного 
значення будуть зараховуватись до складу податкового кредиту наступного звітного 
(податковий) періоду до її повного погашення податковими зобов’язаннями. 

2) Уточнити, що під активами інституту спільного інвестування розуміється 
лише сформована (оплачена) за рахунок коштів спільного інвестування сукупність 
активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

3) Включити до переліку операцій з «першого постачання житла» також 
операції з купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного 
будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості.  

4) Установити порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб 
доходу від операцій з неподільнім об’єктом незавершеного будівництва/майбутнім 
об’єктом нерухомості, подільним об’єктом незавершеного будівництва та з 
відступлення прав вимоги за договором купівлі-продажу неподільного об’єкта 
незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, щодо якого сплачено 
частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця. 
Зокрема визначено, що вказаний дохід оподатковується за ставкою 18 % та водночас 
може бути зменшений на документально підтверджені витрати. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40262
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VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо забезпечення стабільної роботи закладів фізичної культури і спорту та 
дошкільних навчальних закладів в умовах воєнного стану» (стан: направлено на 
розгляд Комітету) 
 

02.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано та направлено на 
розгляд профільного комітету Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо забезпечення стабільної роботи закладів фізичної культури 
і спорту та дошкільних навчальних закладів в умовах воєнного стану ", ініційований 
Народними депутатами України Мазурашу Г.Г. та Драбовським А.Г. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Головною метою законопроекту є внесення до законодавства змін, які 

посприяють забезпеченню стабільної роботи закладів фізичної культури і спорту та 
дошкільних навчальних закладів в умовах воєнного стану. 

Для цього пропонується передбачити, що педагогічні працівники дошкільних 
навчальних закладів та тренери (тренери-викладачі) державних/комунальних 
закладів фізичної культури і спорту (дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні 
клуби і т.п.) не входять до числа категорій, які відповідно до статті 23 Закону України 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову 
службу під час мобілізації. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40387
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VІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо особливості регулювання земельних відносин для забезпечення швидкої 
реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на відновлення економіки 
України під час дії воєнного стану та у відбудовний період» (стан: направлено на 
розгляд Комітету) 
 

02.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано та направлено на 
розгляд профільного комітету Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо особливості регулювання земельних відносин для 
забезпечення швидкої реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на відновлення 
економіки України під час дії воєнного стану та у відбудовний період», ініційований 
Кабінетом Міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проект Закону пропонується спростити та прискорити реалізацію інвестиційних 

проектів, спрямованих на відновлення економіки України під час дії воєнного стану та 
у відбудовний період після закінчення воєнних дій, який дорівнює 10 років. 

Для цього передбачається запровадити швидкий та зручний механізм 
реалізації проектів відновлення економіки шляхом:  

- визначення вимог до інвесторів, що матимуть доступ до спрощеної 
процедури;  

- визначення вимог до інвестиційних проектів відновлення економіки;  
- спрощення процедури одержання у користування земельної ділянки 

державної, комунальної або приватної власності;  
- спрощення процедури започаткування будівництва. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40332
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Постанова «Деякі питання, пов’язані з компенсацією за тимчасове 
розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» (стан: прийнято) 
 

30.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №977 «Деякі 
питання, пов’язані з компенсацією за тимчасове розміщення (перебування) 
внутрішньо переміщених осіб». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Затверджено Положення про функціонування інформаційно-аналітичної 
системи обліку даних, пов’язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення 
(перебування) внутрішньо переміщених осіб та внесено зміни до Порядку 
компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 
перемістилися у період воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.03.2022 року №333 (Офіційний вісник України, 2022 р., №26, 
ст. 1410, №39, ст. 2081). 

Інформаційно-аналітична система призначена для внесення і оброблення 
інформації, визначеної в Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення 
(перебування) внутрішньо переміщених осіб, а також для обліку та формування 
даних, необхідних для здійснення особам, що розмістили внутрішньо переміщених 
осіб, компенсації витрат, пов’язаних з безоплатним тимчасовим розміщенням 
внутрішньо переміщених осіб. 

Власником і розпорядником інформаційно-аналітичної системи є держава в 
особі Мінрегіону. 

   

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-poviazani-z-kompensatsiieiu-za-tymchasove-rozmishchennia-perebuvannia-s977-300822
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ІІ. Постанова «Про внесення змін до Державного стандарту базової середньої 
освіти» (стан: прийнято) 
 

30.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №972 «Про 
внесення змін до Державного стандарту базової середньої освіти». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Внесено зміни до Державного стандарту базової середньої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року №898 “Про 
деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти” (Офіційний 
вісник України, 2020 р., №81, ст. 2615), зокрема: 

Рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку забезпечується шляхом викладання 
навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними 
для осіб відповідного віку, зокрема шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних 
предметів (інтегрованих курсів), розроблення освітніх та навчальних програм, 
підручників (посібників). 

Адаптація/модифікація змісту полягає у врахуванні психофізичних 
особливостей учнів та зміні кількості часу на вивчення предметів (інтегрованих 
курсів) у взаємозв’язку з іншими навчальними предметами. 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-derzhavnoho-standartu-bazovoi-s972-300822
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ІІІ. Постанова «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 
лютого 2017 р. № 77 і від 11 жовтня 2021 р. № 1070» (стан: прийнято) 
 

30.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №973 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. №77 і від 
11 жовтня 2021 р. №1070». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Змінами передбачено механізм надання державної підтримки с/г 
товаровиробникам, які використовують меліоровані землі та провадять с/г діяльність 
на землях с/г призначення із застосуванням гідротехнічної меліорації, а також 
організаціям водокористувачів, для відновлення переданих у власність таким 
організаціям непрацюючих насосних станцій та/або насосних станцій, показники 
продуктивності яких є нижчими за визначений КМУ рівень. 

Визначено також процедури подання документів, їх розгляду комісією, 
прийняття рішення щодо виплати бюджетної дотації та механізм спрямування коштів. 

Зокрема, Отримувачами бюджетних коштів є: 
1) сільськогосподарські товаровиробники, які використовують меліоровані 

землі: 
-  щодо яких не порушено справ про банкрутство, та/або яких не визнано 

банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;  
-  які не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про 

включення до розподілів бюджетних коштів сільгосптоваровиробника, 
прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за 
справлянням яких покладено на органи ДПС;  

-  які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються 
спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними 
рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію 
указами Президента України щодо застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону 
України “Про санкції”; 

2) організації водокористувачів, яким передано у власність насосні станції, які: 
- не перебувають на стадії ліквідації; 
- відповідають вимогам до неприбуткової організації, визначеним підпунктом 

133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України;  
- не віднесені до юридичних осіб, до яких застосовуються спеціальні 

економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями 
Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами 
Президента України щодо застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону 
України “Про санкції”. 

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку у вигляді бюджетної 
дотації: сільгосптоваровиробникам для реконструкції існуючих та/або будівництва 
нових меліоративних систем з використанням зрошення дощуванням або 
краплинного зрошення та організаціям водокористувачів для відновлення переданих 
у власність таким організаціям насосних станцій. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-8-liutoho-2017-r-77-i-vid-s973-300822
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Сума бюджетної дотації, що надається протягом одного бюджетного року не 
може перевищувати 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 
1 січня відповідного року. 

Бюджетні кошти спрямовуються для надання бюджетної дотації 
сільгосптоваровиробникам на безповоротній основі у розмірі до 25 відсотків вартості 
витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених відповідно до 
затвердженої в установленому порядку проектної документації, але не більш як: 

7 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням без 
урахування вартості поливної техніки і обладнання для поливу вітчизняного 
виробництва; 

19 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням з 
урахуванням вартості поливної техніки та насосного обладнання для поливу 
вітчизняного виробництва; 

18 750 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для краплинного зрошення з 
урахуванням вартості обладнання для краплинного зрошення та насосного 
обладнання для поливу вітчизняного виробництва. 

Бюджетна дотація надається сільгосптоваровиробникам для реконструкції 
існуючих та/або будівництва нових систем за введені в експлуатацію меліоративні 
системи, зокрема з використанням зрошення дощуванням (матеріали, засоби, 
дощувальна техніка та насосне обладнання для поливу вітчизняного виробництва, 
канали, трубопроводи нижчого рівня, інша запірна арматура) або краплинного 
зрошення (матеріали та основні засоби вітчизняного виробництва), у період з 1 
листопада попереднього року до 31 жовтня поточного року. 

Вартість обладнання, матеріалів, робіт з будівництва і встановлення систем 
краплинного зрошення, яка була частково компенсована за рахунок коштів 
державного або місцевого бюджетів, за рахунок бюджетної дотації 
сільгосптоваровиробникам не відшкодовується. 

У разі будівництва, капітального ремонту та/або реконструкції придбаних 
об’єктів незавершеного будівництва відшкодуванню за рахунок бюджетної дотації 
підлягає лише вартість будівництва, капітального ремонту та/або реконструкції без 
урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку проведення 
робіт. 

У випадку введення в експлуатацію придбаних об’єктів незавершеного 
будівництва відшкодуванню за рахунок бюджетної дотації підлягає вартість нового 
будівництва об’єктів за вирахуванням вартості придбання об’єкта незавершеного 
будівництва. 

Відшкодовується вартість будівництва, капітального ремонту та/або 
реконструкції об’єкта, передбачена проектно-кошторисною документацією та 
підтверджена вартістю основних фондів згідно з актами приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма ОЗ-1, типова форма 
ОЗ-2). 

Обладнання для об’єктів, вартість якого частково компенсована за рахунок 
коштів бюджетної програми “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за 
іншими напрямами, не підлягає частковому відшкодуванню відповідно до цього 
Порядку. 

Організація водокористувачів має право на бюджетну дотацію, якщо видатки 
на таку дотацію передбачені законом про Державний бюджет України на відповідний 
рік. 

Бюджетна дотація надається організаціям водокористувачів для відновлення, 
реконструкції, модернізації, капітального ремонту насосних станцій, які введені в 
експлуатацію після відповідних робіт (зокрема заміна та ремонт насосно-силового 
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обладнання, здійснення заходів з енергозбереження) – у період з 1 листопада 
попереднього року по 31 жовтня поточного року. 

Відшкодовується вартість капітального ремонту, модернізації та/або 
реконструкції насосної станції, яка передбачена проектно-кошторисною 
документацією та підтверджена вартістю основних фондів згідно з актами 
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма 
ОЗ-2). 

Вартість обладнання для об’єктів, яка частково компенсована за рахунок 
коштів бюджетної програми 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” 
за іншими напрямами, не підлягає частковому відшкодуванню за напрямом 
“Державна підтримка сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують 
меліоровані землі, та організаціям водокористувачів”. 
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ІV. Проект Постанови «Про завтердження Методики розрахунку плати за видачу 
ветеринарних документів та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України» (стан: оприлюднено для обговорення) 
 

02.09.2022 року оприлюднено для обгроворення проект Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунку плати за видачу 
ветеринарних документів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України», розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України. 

Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня 
оприлюднення за адресою: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 24, е-mail: tibezh_nv@ukr.net.  
 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним 
посиланням. 
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 

Проектом постанови передбачено: 
- затвердження Методики розрахунку плати за видачу ветеринарних 

документів; 
- виключення підпункту 2 пункту 2 та розділу «Формування тарифів на 

ветеринарні послуги з оформлення та видачі ветеринарних документів» 
Порядку формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються 
державними установами ветеринарної медицини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1167; 

- виключення пунктів 1-4 у додатку 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 червня 2011 р. № 641 «Про затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та 
установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх 
надання». 

Необхідність розробки проекту постанови викликана набранням чинності 
Закону про ветеринарну медицину. 

У частині шостій статті 49 Закону про ветеринарну медицину визначено, що 
методика розрахунку плати за видачу ветеринарних документів затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

Нормативно-правовими актами у цій сфері є Закон про ветеринарну медицину, 
постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. №641 «Про затвердження 
переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та 
установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання», 
постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. №1167 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються 
державними установами ветеринарної медицини». 
  

mailto:tibezh_nv@ukr.net
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zavterdzhennya-metodiki-rozrahunku-plati-za-vidachu-veterinarnih-dokumentiv-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini
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РОЗДІЛ IIІ. 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
 

І. Наказ «Про внесення змін до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2022 рік» (стан: прийнято) 
 

29.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №629 «Про внесення змін до Плану діяльності 
Мінагрополітики з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

Затверджено зміни 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): 
 

№ з/п Вид і назва проекту 
регуляторного акта 

Ціль прийняття 
проекту 

регуляторного 
акта 

Строк підготовки 
проекту 

регуляторного 
акта 

Відповідальний 
структурний 

підрозділ органу 
виконавчої влади, 
що розроблятиме 
регуляторний акт 

Проект наказу Мінагрополітики 

35. “Деякі питання звітності 
у сфері органічного 
виробництва, обігу та 
маркування органічної 
продукції” 

Забезпечення 
реалізації 
операторами та 
органами 
сертифікації вимог 
Закону України “Про 
основні принципи та 
вимоги до 
органічного 
виробництва, обігу 
та маркування 
органічної 
продукції” щодо 
звітування 
Мінагрополітики та 
Держпродспоживсл
ужбі стосовно 
виданих 
сертифікатів та 
обсягів органічної 
продукції, що 
вводиться в обіг. 

жовтень Департамент 
державної політики у 
сфері санітарних та 
фітосанітарних 
заходів 

  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-planu-diyalnosti-minagropolitiki-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornih-aktiv-na-2022-rik-8
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ІІ. Наказ «Про відмову в державній реєстрації прав на сорти рослин» (стан: 
прийнято) 
 

02.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №638 «Про відмову в державній реєстрації прав на сорт 
рослини». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Відмовлено в державній реєстрації прав на сорти рослин згідно з переліком: 
 

№ 

 
Назва 

ботанічного 
таксона 

Назва 
сорту 

Номер 
заявки 

Дата 
подання 
заявки 

Заявник Експертний висновок 

1  
Соняшник 
однорічний 

Саяд 21039079 16.12.2021 
ТОВ «ВОС 

ГРУП» 
10.02.2022  

№ 21-1312-12/2937  

2  
Соняшник 
однорічний 

Дайна 21039100 22.12.2021 
ТОВ «ВОС 

ГРУП» 
04.03.2022  

№ 21-1312-12/4379 

 

 
  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vidmovu-v-derzhavnij-reyestraciyi-prav-na-sorti-roslin-11
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ІІІ. Наказ «Про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності 
на сорти рослин» (стан: прийнято) 
 

02.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України прийнято №639 «Про державну реєстрацію майнових прав 
інтелектуальної власності на сорти рослин». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Здійснено державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на 

сорти рослин згідно з переліком: 
 

№ 
 

Назва ботанічного 
таксона 

Номер 
заявки 

Назва 
сорту 

Володілець майнових 
прав інтелектуальної 

власності на сорт 
рослин 

Дата 
виникненн
я підстави 

щодо  
державної 
реєстрації 

1 Кукурудза звичайна 19009094 ДКС3402 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

2 Кукурудза звичайна 19009095 ДКС4917 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

3 Кукурудза звичайна 19009096 ЕЮ4732 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

4 Кукурудза звичайна 19009097 БІВАК 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

5 Кукурудза звичайна 19009098 ДКС3710 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

6 Кукурудза звичайна 19009099 ДКС4109 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

7 Кукурудза звичайна 20009099 П8711 
Піонер Оверсіз 

Корпорейшн 
12.08.2022 

8 
Кукурудза звичайна – 
батьківський компонент 

19909108 М6588З 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

9 
Кукурудза звичайна – 
батьківський компонент 

19909109 Т5099З 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

10 
Кукурудза звичайна – 
батьківський компонент 

19909110 P6490З 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

11 
Кукурудза звичайна – 
батьківський компонент 

19909111 Р0065З 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

12 
Кукурудза звичайна – 
батьківський компонент 

19909112 М7211З 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

13 
Кукурудза звичайна – 
батьківський компонент 

19909206 ПХ1ТДК 
Піонер Оверсіз 

Корпорейшн 
12.08.2022 

14 
Кукурудза звичайна – 
батьківський компонент 

20909198 ПХ41ИП 
Піонер Оверсіз 

Корпорейшн 
12.08.2022 

15 
Кукурудза звичайна – 
батьківський компонент 

20909200 ПХ47ВВ 
Піонер Оверсіз 

Корпорейшн 
12.08.2022 

16 
Кукурудза звичайна –
батьківський компонент 

19909174 M6796З 
Монсанто Технолоджі 

ЛТД 
12.08.2022 

17 
Перець однорічний 
(гіркий) 

21112003 Рагнар ЕЙША СІД КО. ЛТД. 29.08.2022 

18 
Перець однорічний 
(солодкий) 

21113007 Топгір 
Рійк Цваан Заадтеелт ен 

Заадхандел Б.В. 
26.08.2022 

19 Перець однорічний 21113008 Бурабелла Рійк Цваан Заадтеелт ен 26.08.2022 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-derzhavnu-reyestraciyu-majnovih-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-na-sorti-roslin-21
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№ 
 

Назва ботанічного 
таксона 

Номер 
заявки 

Назва 
сорту 

Володілець майнових 
прав інтелектуальної 

власності на сорт 
рослин 

Дата 
виникненн
я підстави 

щодо  
державної 
реєстрації 

(солодкий) Заадхандел Б.В. 

20 
Перець однорічний 
(солодкий) 

22113013 Мерсіса 
Рійк Цваан Заадтеелт ен 

Заадхандел Б.В. 
26.08.2022 

21 Помідор їстівний 21115022 Пончо ЕЙША СІД КО. ЛТД. 29.08.2022 

22 Помідор їстівний 21115031 Наргіза 
Рійк Цваан Заадтеелт ен 

Заадхандел Б.В. 
26.08.2022 

23 Ріпак (озимий) 20040049 ПТ297 
Піонер Оверсіз 

Корпорейшн 
16.08.2022 

 


