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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
І. Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та 
інших законів України щодо створення та засад функціонування фонду 
відновлення та стимулювання розвитку регіонів і територій» (стан: направлено 
на розгляд Комітету) 
 

28.09.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законів України щодо 
створення та засад функціонування фонду відновлення та стимулювання розвитку 
регіонів і територій», ініційований Народними депутатами України Плачковою Т.М., 
Яковенком Є.Г., Бурміч А.П. та Гнатенком В.С. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом пропонується: 
1) Створити фонд відновлення та стимулювання розвитку регіонів і територій у 

складі державного бюджету для: 
- реалізації плану відновлення та розвитку регіонів, планів відновлення та 

розвитку територіальних громад та інших заходів, спрямованих на відновлення 
регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України; 

- стимулювання розвитку регіонів і територій відповідно до Закону України "Про 
засади державної регіональної політики"; 

- комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 
фонду; 

- виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або 
під державні гарантії, на відновлення та стимулювання розвитку регіонів і територій.  

2) Визначити джерелами формування фонду відновлення та стимулювання 
розвитку регіонів і територій: 

- кошти, отримані від реалізації (продажу) примусово вилучених в Україні 
об’єктів права власності російської федерації та її резидентів та стягнуті відповідно до 
законодавства України; 

- кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних 
фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних 
проектів, спрямованих на відновлення та стимулювання розвитку регіонів і територій;  

- інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України, зокрема 
надходження від реалізації правових інструментів відшкодування шкоди та збитків, 
завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, у тому числі 
репарації, конфіскації, контрибуції.  

3) Визначити, що порядок використання коштів фонду відновлення та 
стимулювання розвитку регіонів і територій визначається Кабінетом Міністрів України.  

4) Встановити, що розподіл коштів за напрямами здійснюється за рішенням 
комісії, до складу якої включаються в однаковій кількості представники центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної 
політики, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та члени Комітету 
Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання регіональної 
політики та містобудування.  

5) Врегулювати питання щодо звітності про надходження і використання коштів 
фонду відновлення та стимулювання розвитку регіонів і територій.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40546
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6) Внести зміни до Закону України «Про основні засади примусового вилучення 
в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» щодо 
узгодження питання перерахування примусово вилучених відповідно до цього Закону 
коштів у національній та іноземній валютах до державного бюджету з метою 
фінансування потреб фонду відновлення та стимулювання розвитку регіонів і 
територій. 
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій» (стан: 
направлено на розгляд Комітету) 
 

28.09.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування діяльності та 
державної реєстрації громадських організацій», ініційований Кабінетом міністрів 
України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Метою проекту акту є Створення сприятливих умов для діяльності громадських 

організацій шляхом чіткого врегулювання на законодавчому рівні питань щодо:  
- запровадження можливості здійснення діяльності громадських організацій на 

підставі модельного статуту;  
- скасування процедури набуття та підтвердження всеукраїнського статусу 

громадською організацією;  
- встановлення єдиної організаційно-правової форми для громадської 

організації;  
- спрощення процедури проведення реєстрації громадських організацій 

шляхом передачі відповідних функцій від територіальних органів 
Міністерства юстиції до виконавчих органів сільських, селищних та міських 
рад, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах 
Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусів;  

- скорочення строку для проведення державної реєстрації тощо. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40561
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ІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про дорожній 
рух” щодо імплементації законодавства» (стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

28.09.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону України “Про дорожній рух” щодо імплементації 
законодавства», ініційований Кабінетом міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проект Закону пропонує імплементувати деякі норми законодавства 

Європейською Союзу в національне законодавство.  
Пропонується впровадження нових підходів регулювання сфери безпеки 

керування транспортними засобами та єдиного типового посвідчення водія, що 
відповідає європейським вимогам.  

Передбачається внесення зміни до Закону України «Про дорожній рух» у частині 
приведення категорій транспортних засобів у відповідність до статті 4 Директиви 
2006/126/ЄС із максимальним відображенням технічних характеристик відповідних 
транспортних засобів; посилення дії принципу поступового доступу до керування 
транспортними засобами відповідних категорій з урахуванням вимог статті 6 
Директиви 2006/126/ЄС; установлення відповідно до норм пункту 2 статті 7 Директиви 
2006/126/ЄС посвідчень водія терміном дії від 5 до 10 років залежно від категорій 
транспортних засобів; визначення основних умов для допущення осіб до керування 
транспортними засобами. 

Такі зміни до Закону України «Про дорожній рух» узгоджуються з вимогами 
Конвенції про дорожній рух (Відень, 1968 рік), статтею 41 якої передбачено, що 
договірні сторони приймають на себе зобов’язання забезпечити, щоб водійські 
посвідчення видавалися тільки після перевірки компетентними органами наявності у 
водія необхідних знань і навичок.  

Передбачаються вимоги для отримання водійського посвідчення, зокрема в 
ньому повинні визначатися мінімальний вік для отримання водійського посвідчення, 
стан здоров’я й умови для успішної здачі теоретичного, практичного іспитів. 
Національне законодавство також може обмежувати термін дії національного 
посвідчення водія.  

Проектом Закону передбачається, що посвідчення водія, оформлені до дня 
набрання чинності цим законом, є чинними до закінчення строку дії, але не пізніше 
19.01.2033 року, та не підлягають обов’язковому обміну, крім випадків, передбачених 
законодавством.  

Передбачається також включення норми щодо призупинення дії посвідчення 
водія у зв’язку з тимчасовим обмеженням у праві керування транспортними засобами.  

Прикінцеві положення проекту Закону передбачають, що він набирає чинності 
через шість місяців із дня, наступного за днем його опублікування, з огляду на те, що 
з прийняттям проекту Закону його реалізація потребуватиме розроблення ряду 
нормативно-правових актів для забезпечення його реалізації.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40559
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ІV. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України" щодо деяких питань визначення правового 
статусу тимчасово окупованих територій України в умовах воєнного стану» 
(стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

29.09.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо деяких питань 
визначення правового статусу тимчасово окупованих територій України в умовах 
воєнного стану», ініційований Народними депутатами України Горбенком Р.О., Козир 
С.В., Кузнєцовим О.О. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України», відповідно до яких в умовах воєнного стану тимчасово окуповані 
території, дата початку і дата завершення тимчасової окупації визначатимуться 
Кабінетом Міністрів України. Також Уряд наділяється повноваженнями щодо 
можливості визначати, змінювати і скасовувати правовий режим тимчасово окупованої 
території під час дії в Україні правового режиму воєнного стану. Окремою нормою 
передбачається, що на адміністративній межі між тимчасово окупованою територією 
та іншою територією України рішенням Кабінету Міністрів України може 
запроваджуватися тимчасовий прикордонний контроль. 
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V. Проект Закону України «Про прискорений перегляд інструментів державного 
регулювання господарської діяльності» (стан: надано висновок Комітету про 
розгляд) 
 

Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 28.09.2022 року в режимі 
відеоконференції розглянув Проект Закону України «Про прискорений перегляд 
інструментів державного регулювання господарської діяльності» ініційований 
Кабінетом міністрів України і прийняли рішення рекомендувати включити його до 
порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому 
читанні прийняти його за основу. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом пропонується: 
- встановити засади швидкого та якісного перегляду інструментів державного 

регулювання господарської діяльності; 
- утворити Комісію з питань прискореного перегляду інструментів державного 

регулювання господарської діяльності (далі – Комісія);  
- передбачити порядок прискореного перегляду інструментів державного 

регулювання господарської діяльності та прийняття відповідних рішень. 
Зокрема, відповідно до проекту Закону здійснюватиметься: 
1) аналіз, відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки, 

застосування інструментів державного регулювання господарської діяльності 
органами державної влади, які формують політику у відповідній сфері. 

Склад Комісії, Положення затверджується КМУ. 
До складу пропонується включити: представників Офісу Президента України, 

Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Мін’юсту, 
Мінфіну, Мінрегіону, Міндовкілля, ДРС. На засідання Комісії можуть бути залучені 
представники галузевих бізнес-асоціацій у відповідній сфері з правом дорадчого 
голосу.  

Співголовами Комісії є керівники Мінекономіки та Мінцифри. Всього 9 членів 
Комісії.  

Комісія здійснює розгляд інструментів державного регулювання не рідше двох 
разів на місяць. 

2) прийняття Комісією рішень щодо: 
схвалення виключного переліку інструментів державного регулювання 

господарської діяльності у відповідній сфері та плану переведення в електронну 
форму ліцензій, документів дозвільного характеру, результатів надання 
адміністративних послуг, включених до виключного переліку інструментів державного 
регулювання господарської діяльності, та інших публічних послуг; 

погодження проектів актів, що забезпечують переведення у електронну форму 
ліцензій, документів дозвільного характеру, результатів надання адміністративних 
послуг, включених до виключного переліку інструментів державного регулювання 
господарської діяльності, та інших публічних послуг, розроблених центральними 
органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у 
відповідних сферах, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану 
переведення в електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру, 
результатів надання адміністративних послуг, включених до виключного переліку 
інструментів державного регулювання господарської діяльності, та інших публічних 
послуг; 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40514
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погодження проектів актів щодо скасування державного регулювання у 
відповідних сферах господарської діяльності; 

3) визначення Урядом за пропозицією Комісії переліку регулювань бізнесу, що 
діятимуть в Україні - Уряд затверджує виключний перелік інструментів державного 
регулювання господарської діяльності на підставі рішення Комісії; 

4) розроблення та внесення на розгляд Уряду центральними органами 
виконавчої влади, що формують політику у відповідних сферах, проектів актів щодо 
скасування державного регулювання у відповідних сферах господарської діяльності, а 
також проектів актів, що забезпечують переведення у електронну форму ліцензій, 
документів дозвільного характеру, результатів надання адміністративних послуг, 
включених до виключного переліку інструментів державного регулювання 
господарської діяльності, та інших публічних послуг; 

5) створення до 31.03.2023 року центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері розвитку 
підприємництва, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської 
діяльності та дерегуляції господарської діяльності, Єдиної державної електронної 
системи дозвільних документів; 

6) затвердження до 01.02.2023 року плану переведення в електронну форму 
ліцензій, документів дозвільного характеру, результатів надання адміністративних 
послуг, включених до виключного переліку інструментів державного регулювання 
господарської діяльності, та інших публічних послуг. 

Також проектом Закону передбачається: 
- встановлення з 01.01.2023 року на всій території України подвійної вимоги до 

чинності інструментів державного регулювання: мають бути визначені законами та 
включені до постанови про виключний перелік; 

- з 01.01.2023 року інструменти державного регулювання господарської 
діяльності не визначені законами та не включені до виключного переліку вважаються 
недійсними; 

- закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить 
цьому Закону; 

- з 01.01.2023 року запровадження нового інструменту державного регулювання 
господарської діяльності у відповідній сфері здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, іншим державним органом, уповноваженим законом, що формує 
державну політику у такій сфері, шляхом включення нового інструменту до виключного 
переліку інструментів державного регулювання господарської діяльності з одночасним 
скасуванням не менше, ніж 2 інших інструментів державного регулювання 
господарської діяльності у такій сфері у порядку, передбаченому для прискореного 
перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності. 
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VІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо встановлення юридичних наслідків для статусу народного 
депутата України, депутатів місцевих рад у зв’язку із ухваленням судом рішення 
про заборону політичної партії» (стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

29.09.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 
юридичних наслідків для статусу народного депутата України, депутатів місцевих рад 
у зв’язку із ухваленням судом рішення про заборону політичної партії», ініційований 
Народними депутатами України Геращенко І.В., Герасимовим А.В., Павленком Р.М. та 
ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Передбачається внесення взаємоузгоджених змін до законів України «Про 

статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про політичні партії в Україні», «Про очищення 
влади», Регламенту Верховної Ради України, зокрема:  

- встановити, що заборона діяльності політичної партії є підставою для 
призупинення здійснення повноважень обраного від такої політичної партії народного 
депутата України, визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про статус 
народного депутата України», а також - для дострокового припинення повноважень 
депутатів місцевої ради, від місцевої організації якої (партії) висувалися та були обрані 
відповідні особи депутатами місцевої ради, в порядку, встановленому Законом 
України «Про статус депутатів місцевих рад»;  

- передбачити, що у разі ухваленням судом рішення про заборону політичної 
партії з підстав та в порядку, встановлених Законом України «Про політичні партії в 
Україні», народний депутат, який на момент ухвалення такого рішення був членом 
депутатської фракції такої політичної партії у Верховній Раді України:  

втрачає повноваження брати участь у засіданнях Верховної Ради України, у 
роботі депутатських фракцій (груп), у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, 
тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України, виконувати 
доручення Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі над 
законопроектами, іншими актами Верховної Ради України, брати участь у 
парламентських слуханнях, а також звертатися із депутатським запитом або 
депутатським зверненням, без прийняття окремого рішення Верховної Ради України;  

втрачає повноваження голови, першого заступника голови, заступника голови, 
секретаря комітету, тимчасової спеціальної комісії, тимчасової слідчої комісії, 
утворених Верховною Радою України, без прийняття окремого рішення Верховної 
Ради України;  

не може бути обраним на посади Голови Верховної Ради України, Першого 
заступника і заступника Голови Верховної Ради України;  

не може вступати до складу депутатських фракцій (груп), чи об’єднуватися в такі 
фракції (групи);  

не може брати участь у засіданнях Погоджувальної ради депутатських фракцій 
(депутатських груп); 

втрачає повноваження члена офіційної делегації Верховної Ради України, без 
прийняття окремого рішення Верховної Ради України;  

- віднести до підстав дострокового припинення повноважень депутатів місцевих 
рад таку, як набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40556


 

  11 

партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа 
депутатом місцевої ради, а також входження депутата місцевої ради до депутатської 
фракції місцевої організації політичної партії, діяльність якої заборонена за рішенням 
суду, що набрало законної сили;  

- визначити, що якщо з підстави набрання законної сили рішенням суду про 
заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була 
обрана відповідна особа депутатом місцевої ради, а також у разі входження депутата 
місцевої ради до депутатської фракції місцевої організації політичної партії, діяльність 
якої заборонена за рішенням суду, що набрало законної сили, достроково припинені 
повноваження більше ніж половини депутатів від загального складу ради, то в такому 
разі повноваження відповідної місцевої ради можуть бути достроково припинені;  

- визначити особливості здійснення заходів з очищення влади (люстрації) для 
осіб, які були обрані на посаду народного депутата України, депутата місцевої ради 
від політичної партії, забороненої рішенням суду. Зокрема, у разі ухваленням судом 
рішення про заборону політичної партії з підстав та в порядку, встановлених Законом 
України «Про політичні партії в Україні», особа, яка була обрана від такої партії 
народним депутатом України, депутатом місцевої ради, з моменту припинення 
повноважень відповідно народного депутата України, депутата місцевої ради 
протягом десяти років не має права займати посади в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, в тому числі на посадах суддів, співробітників 
органів внутрішніх справ, прокуратури України та інших правоохоронних органів. 
Органом, уповноваженим на забезпечення проведення відповідної перевірки, є 
Міністерство юстиції України;  

- встановити, що положення цього Закону поширюватимуться на народних 
депутатів України, починаючи з народних депутатів України дев’ятого скликання, а 
також на депутатів місцевих рад, починаючи з депутатів місцевих рад, обраних на 
чергових місцевих виборах 25.10.2020 року. 
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VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 
благодійну діяльність та благодійні організації" щодо вдосконалення порядку 
включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів 
антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації» (стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

26.09.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні 
організації" щодо вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до 
Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації», ініційований Народними депутатами України Грищуком Р.П. та 
Колебошиним С.В. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проектом Закону передбачається внесення наступних змін до Закону України 

«Про благодійну діяльність та благодійні організації»:  
- скасування положення щодо обов’язковості подання довідки з банку (довідок з 

банків) зі збереженням відповідних відомостей про реквізити банківських рахунків, 
призначених для здійснення благодійної діяльності, у відповідній заяві;  

- фіксація положення щодо можливості подання документів для включення до 
Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації як у письмовій, так і в електронній формі. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40535
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VІІІ. Проект Закону України «Про дошкільну освіту» (стан: направлено на розгляд 
Комітету) 
 

29.09.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України 
«Про дошкільну освіту», ініційований Народними депутатами України Піпою Н.Р., 
Клименко Ю.Л., Васильченко Г.І. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проект Закону розроблено з метою удосконалення функціонування системи 

дошкільної освіти шляхом:  
1) впровадження альтернативної форми здобуття дошкільної освіти для 

гнучкості реагування на зміну потреб у сфері;  
2) підвищення якості дошкільної освіти;  
3) розвитку закладів дошкільної освіти усіх форм власності; 
 4) забезпечення гарантії на здобуття дошкільної освіти дітьми старшого 

дошкільного віку; 
5) забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою шляхом 

визначення вимог до очікуваних результатів навчання на рівні дошкільної освіти та 
узгодження їх зі змістом освіти на рівні початкової освіти; 

6) створення можливостей для розвитку суб'єктів освітньої діяльності у сфері 
дошкільної освіти приватної форми власності  

7) запровадження політики захисту дітей раннього та дошкільного віку;  
8) уникнення подвійного фінансування медичних послуг дітей дошкільного віку. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40562
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ІХ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
невідкладних заходів посилення спроможностей із кіберзахисту державних 
інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури» 
(стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

29.09.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо невідкладних заходів посилення 
спроможностей із кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів 
критичної інформаційної інфраструктури», ініційований Народними депутатами 
України Федієнком О.П., Камельчуком Ю.О., Костюхом А.В. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проектом Закону передбачено: 
1. створення та забезпечення функціонування національної системи 

реагування на інциденти кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози щодо інформаційних, 
електронних комунікаційних та інформаційнокомунікаційних систем, в яких 
оброблються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, 
вимога щодо захисту якої встановлена законом, об'єктів критичної інформаційної 
інфраструктури, а також визначення завдань, функцій та повноважень суб’єктів 
національної системи реагування: Національного координаційного центру з 
кібербезпеки, CERTUA, галузевих та регіональних команд реагування на інциденти 
кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози (галузевих та регіональних CSIRT), 
уповноважених представників Національної поліції України і СБУ, Об'єднаної групи 
реагування на інциденти кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози, приватних команд 
реагування;  

2. створення та забезпечення функціонування національної системи обміну 
інформацією про інциденти кібербезпеки, кібератаки:  

- закріплення обов’язку власників та розпорядників інформаційних, 
електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, в яких 
обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим 
доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, об'єктів критичної 
інформаційної інфраструктури, повідомляти про всі інциденти кібербезпеки, 
кібератаки;  

- закріплення обов’язку операторів критичної інфраструктури повідомляти 
про всі значні інциденти кібербезпеки, кібератаки щодо об'єктів критичної 
інформаційної інфраструктури;  

3. впровадження системи державного контролю за станом технічного захисту 
інформації та кіберзахисту щодо:  

- власників, розпорядників інформаційно-комунікаційних систем, в яких 
обробляються державні інформаційні ресурси та/або інформація, вимога 
щодо захисту якої встановлена законом,  

- операторів критичної інфраструктури відносно захисту критичної 
технологічної інформації та кіберзахисту критичної інформаційної 
інфраструктури (крім об'єктів критичної інфраструктури у банківській 
системі),  

- постачальників та їх субпідрядників, які поставляють товари, роботи, 
послуги, що забезпечують функціонування інформаційних, електронних 
комунікаційних та інформаційнокомунікаційних систем, в яких обробляються 
державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40553
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вимога щодо захисту якої встановлена законом, об'єктів критичної 
інформаційної інфраструктури замовникам, визначеним у частині першій 
статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", та операторам критичної 
інфраструктури;  

4. встановлення вимог до програмних продуктів в інформаційних, 
інформаційно-комунікаційних системах, в яких обробляються державні інформаційні 
ресурси, інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом, та на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури;  

5. відокремлення стандартизації криптографічного та технічного захисту 
інформації, кіберзахисту, протидії технічним розвідкам;  

6. віднесення до державної таємниці інформації про систему спеціального 
зв’язку та національну систему урядових електронних комунікацій; про організацію, 
стан, плани розвитку, заходи і порядок здійснення кіберзахисту, кіберрозвідки, 
кібероборони, забезпечення кібербезпеки, протидії кібертероризму та кібершпигунству 
в суб’єктах забезпечення кібербезпеки;  

7. визначення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України (ДССЗЗІ) як органу державної влади, що здійснює державний контроль за 
додержанням вимог законодавства у сфері технічного захисту інформації та 
кіберзахисту oб'єктами державного контролю у сфері технічного захисту інформації та 
кіберзахисту та оцінки у сфері захисту інформації; здійснює стандартизацію у сфері 
криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, протидії технічним 
розвідкам; забезпечує створення та функціонування національної системи реагування 
на інциденти кібербезпеки, кібератаки, а також національної системи обміну 
інформацією про інциденти кібербезпеки, кібератаки щодо інформаційно-
комунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси, об'єктів 
критичної інформаційної інфраструктури;  

8. визначення Міністерства закордонних справ України одним із основних 
суб'єктів національної системи кібербезпеки та закріплення основних його завдань у 
вказаній сфері; 

9 утворення в органах державної влади, що є власниками або 
розпорядниками інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-
комунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси або 
інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, 
підрозділів із кіберзахисту та призначення офіцерів із кіберзахисту, яким 
безпосередньо підпорядковуються підрозділи із кіберзахисту;  

10. встановлення підвищеного коефіцієнту нарахування посадового окладу 
співробітників підрозділів із кіберзахисту та офіцерів із кіберзахисту в органах 
державної влади та місцевого самоврядування;  

11. впровадження системи проведення ДССЗЗІ навчань із питань кіберзахисту 
для осіб, відповідальних в державному секторі та на об’єктах критичної 
інфраструктури за здійснення заходів із кіберзахисту;  

12. визначення об’єктів інформаційної діяльності (інженернотехнічних споруд 
(будівель, приміщень тощо), відокремленої території (зони), транспортного засобу, 
намету, де провадиться діяльність, пов’язана з державними інформаційними 
ресурсами та інформацією, вимога щодо захисту якої встановлена законом) як 
об’єктів, на яких здійснюється захист інформації, поряд із інформаційними, 
електронними комунікаційними та інформаційнокомунікаційними системами;  

13. закріплення Bug Bounty як однієї зі складових порядку пошуку та/або 
виявлення потенційних вразливостей в інформаційно-комунікаційних системах, в яких 
обробляються державні інформаційні ресурси та/або інформація, вимога щодо 
захисту якої встановлена законом, а також на об'єктах інформаційної критичної 
інфраструктури, тощо.  
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РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

І. Розпорядження “Про залучення позики від Європейського Союзу” (стан: 

прийнято) 

 
27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Розпорядження №827-р 

“Про залучення позики від Європейського Союзу”. 
 
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 
Схвалити залучення позики від Європейського Союзу відповідно до 

Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським 
Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та 
Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як 
Кредитором (щодо отримання Україною виняткової макрофінансової допомоги 
Європейського Союзу у сумі до 5 мільярдів євро). 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaluchennia-pozyky-vid-ievropeiskoho-soiuzu-827-270922
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ІІ. Постанова “Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного 

податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України 

пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого 

самоврядування” (стан: прийнято) 

 
27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1059 “Про 

внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в 
Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду 
відповідних бюджетів місцевого самоврядування”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
До Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та 

ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних 

бюджетів місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.03.2021 року №232 “Деякі питання зарахування частини акцизного 

податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до 

загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування” (Офіційний вісник 

України, 2021 р., № 25, ст. 1191; 2022 р., № 25, ст. 1322), внесено зміни, з якими можна 

ознайомитись за вищевказаним посиланням. 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-zarakhuvannia-chastyny-aktsyznoho-podatku-z-vyroblenoho-v-ukraini-ta-vvezenoho-na-mytnu-terytoriiu-ukrainy-palnoho-i270922-1059
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ІІІ. Постанова “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. №738” (стан: прийнято) 
 

27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1065 “Про 
внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 
червня 2022 р. №738”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
Внесено до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного 

бізнесу, Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва 
та виноградарства і Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного 
господарства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 
року №738 “Деякі питання надання грантів бізнесу” (Офіційний вісник України, 2022 р., 
№54, ст. 3159), зміни, а саме: 

Встановлено, що Мікрогранти надаються для покриття таких напрямів витрат: 
- придбання обладнання, необхідного для провадження господарської 

діяльності отримувачем, яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про 
надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків 
відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно 
до договору застави); 

- закупівля ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, 
багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, 
товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні 
становити сумарно не більше 50 відсотків розміру мікрогранту); 

- послуги маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більше 10 
відсотків розміру мікрогранту); 

- орендна плата за нежитлове приміщення (такі витрати повинні становити не 
більше 25 відсотків розміру мікрогранту); 

- орендна плата за обладнання (такі витрати повинні становити не більше 10 
відсотків розміру мікрогранту); 

- лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних 
засобів особистого користування (такі витрати повинні становити не більше 50 
відсотків загального розміру мікрогранту); 

- використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів 
господарювання (комерційна концесія). 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadkiv-zatverdzhenykh-postanovoiu-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-21-chervnia-2022-r-738-i270922-1065
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ІV. Постанова “Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного 

податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України 

пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого 

самоврядування” (стан: прийнято) 

 
27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1059 “Про 

внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в 
Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду 
відповідних бюджетів місцевого самоврядування”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
До Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та 

ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних 

бюджетів місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.03.2021 року №232 “Деякі питання зарахування частини акцизного 

податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до 

загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування” (Офіційний вісник 

України, 2021 р., № 25, ст. 1191; 2022 р., № 25, ст. 1322), внесено зміни, з якими можна 

ознайомитись за вищевказаним посиланням. 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-zarakhuvannia-chastyny-aktsyznoho-podatku-z-vyroblenoho-v-ukraini-ta-vvezenoho-na-mytnu-terytoriiu-ukrainy-palnoho-i270922-1059
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V. Постанова “Про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове 
розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб” (стан: прийнято) 
 

30.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1094 “Про 
внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) 
внутрішньо переміщених осіб”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
До Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) 

внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 березня 2022 р. № 333 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1410), — із 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 
977, внесено зміни, з якими можна ознайомитись за вищевказаним посиланням. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-kompensatsii-vytrat-za-tymchasove-rozmishchennia-perebuvannia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-i300922-1094
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VІ. Постанова “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 квітня 2022 р. №398” (стан: прийнято) 
 

27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1088 “Про 
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. 
№ 398”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
Власник вантажу або уповноважена ним особа може подати державному 

фітосанітарному інспектору гарантійний лист, за яким власник або уповноважена ним 
особа зобов’язується провести фумігацію вантажу з об’єктами регулювання за межами 
митної території України до моменту прибуття такого вантажу до країни-імпортера. У 
такому разі гарантійний лист є підставою для видачі державним фітосанітарним 
інспектором фітосанітарного сертифіката. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-punktu-1-po-a1088
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VІІ. Постанова “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2022 р. №252” (стан: прийнято) 
 

27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1083 “Про 
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 
р. № 252”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
Внесено зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2022 р. №252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 
воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., №25, ст. 1334), виклавши абзац 
шостий підпункту 2 в такій редакції: 

“сторони приймають рішення про передачу коштів між місцевими бюджетами 
без укладення договорів. Рішення про передачу коштів між місцевими бюджетами в 
обов’язковому порядку підлягає погодженню Мінфіном;”. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-punktu-1-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-11-bereznia-2022-r-252-270922-1083
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VІІІ. Постанова “Про затвердження Порядку поводження з відходами, що 
утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд 
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з 
ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України” (стан: прийнято) 
 

27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1073 “Про 
затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з 
пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків та 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
Затверджено Порядок поводження з відходами, що утворились у зв’язку з 

пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, з яким 
можна ознайомитись за вищевказаним посиланням. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-povodzhennia-z-vidkhodamy-shcho-utvorylys-u-zviazku-z-poshkodzhenniam-ruinuvanniam-budivel-ta-sporud-vnaslidok-boiovykh-dii-i270922-1073
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ІХ. Постанова “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 
щодо стимулювання меліорації земель” (стан: прийнято) 
 

27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1077 “Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо стимулювання 
меліорації земель”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
До актів Кабінету Міністрів України додано зміни щодо стимулювання меліорації 

земель, з яким можна ознайомитись за вищевказаним посиланням. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-akti-a1077
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Х. Постанова “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 
сході України” (стан: прийнято) 
 

27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1075 “Про 
внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
У разі придбання у період дії воєнного стану деревини паливної для безоплатної 

видачі населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, а 
також на компенсацію витрат, пов’язаних з доставкою деревини паливної населенню, 
розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі 
бюджети відповідно до законодавства. 

Розподіл субвенції здійснюється пропорційно пропозиціям, поданим обласними 
військово-цивільними, військовими адміністраціями (у разі їх утворення), території 
яких прилеглі до зони проведення воєнних (бойових) дій. 

Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється обласними 
військово-цивільними, військовими адміністраціями (у разі їх утворення). 

За потреби залишки деревини паливної можуть передаватися між обласними 
військово-цивільними, військовими адміністраціями (у разі їх утворення) за їх 
письмовими зверненнями до Мінреінтеграції. 

Доставка деревини паливної здійснюється за умови забезпечення безпеки 
життя та здоров’я працівників і населення. 

Для розподілу субвенції згідно Порядку та умов обласні військово-цивільні, 
військові адміністрації (у разі їх утворення) затверджують переліки та обсяги деревини 
паливної в межах кількості домогосподарств, які потребують забезпечення деревиною 
паливною, і порядки доставки та безоплатного розподілу деревини паливної серед 
домогосподарств. 

Розподіл деревини паливної між домогосподарствами здійснюється 
пропорційно визначеним потребам, але у розрахунку не більше 10 тис. гривень на 
домогосподарство. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-ta-a1075
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РОЗДІЛ IIІ. 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
 

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

28.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №746 «Про внесення зміни до Плану діяльності 
Мінагрополітики з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Затверджено зміну до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 13 грудня 2021 року №426 (в редакції наказу 
Мінагрополітики від 06 травня 2022 року №275), а саме: 
 

№ 
з/п 

Вид і назва проекту 
регуляторного акта 

Ціль прийняття проекту 
регуляторного акта 

Строк 
підготовки 

проекту 
регуляторног

о акта 

Відповідальний 
структурний 

підрозділ органу 
виконавчої влади, що 

розроблятиме 
регуляторний акт 

Проект постанови Кабінету Міністрів України 

20. «Про внесення змін до 
Порядку здійснення 
спеціального 
використання водних 
біоресурсів у внутрішніх 
рибогосподарських 
водних об’єктах (їх 
частинах), внутрішніх 
морських водах, 
територіальному морі, 
виключній (морській) 
економічній зоні та 
континентальному 
шельфі України» 

Продовження терміну 
прийняття заяв під час дії в 
Україні воєнного стану на 
встановлення частки 
добування (вилову) водних 
біоресурсів для промислу                     
від суб’єктів рибного 
господарства, які 
займаються спеціальним 
використанням водних 
біоресурсів 
 

Грудень Держрибагентство 
(Департамент 

організації 
використання водних 

біоресурсів, 
аквакультури та 

наукового 
забезпечення) 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmini-do-planu-diyalnosti-minagropolitiki-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornih-aktiv-na-2022-rik-2

