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РОЗДІЛ І.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
І. Проект Закону «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:
надано висновок Комітету про розгляд)
13.10.2022 року Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики
та захисту прав ветеранів рекомендовано прийняти за основу, скоротивши
наполовину строк подання поправок і пропозицій до законопроекту під час підготовки
його до другого читання Проекту закону «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», поданий народними
депутатами України Грищуком Р.П. та Колебошиним С.В.
Зі змістом Проекту закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Метою законопроекту є спрощення 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, що знизить бюрократичне навантаження на волонтерів та
сприятиме покращенню державної політики підтримки волонтерської діяльності.
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.
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ІІ. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
державної підтримки сільського господарства та експорту агропродукції під час
воєнного стану» (стан: надано висновок Комітету про розгляд)
13.10.2022 року Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної та
земельної політики рекомендовано прийняти за основу Проекту закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сільського господарства
та експорту агропродукції під час воєнного стану», ініційований Народними
депутатами України Лабазюком С.П., Гайду О.В., Чайківським І.А., та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Законопроектом передбачається запровадження спеціальних механізмів
державної підтримки сільгоспвиробників, страхувальників та виробників техніки для
максимально оперативного переналаштування аграрної галузі для роботи у воєнних
умовах.
Зокрема, передбачається:
- запровадження окремої державної підтримки в частині капітального
будівництва експортної інфраструктури (шляхом субсидуванню частини плати та
процентів за кредитами);
- запровадження окремої державної підтримки в частині оновлення парку
зерновозів, зернових контейнерів, обладнання з навантаження та розвантаження;
- запровадження страхування об’єктів зберігання або переробки
сільськогосподарської продукції від ризиків у виді бойових та воєнних дій;
- механізм підтримки виробників вітчизняної техніки та обладнання (зерновози,
причепи, контейнери), шляхом її закупівлі з наступним безоплатним наданням у
користування сільгоспвиробникам;
- надання міжнародним неприбутковим організаціям статусу операторів
мультимодальних перевезень в частині експорту агропродукції.
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ІІІ. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про державну
підтримку сільського господарства України” щодо державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників» (стан: надано висновок Комітету про
розгляд)
13.10.2022 року Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної та
земельної політики рекомендовано прийняти за основу Проекту закону «Про внесення
змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”
щодо державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників», ініційований
Народними депутатами України Гайду О.В., Чорноморовим А.О., Нікітіною М.В., та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проектом Закону передбачається:
- державна підтримка виробників, які закладають плодово-ягідні насадження,
виноградники та хмільники, вирощують овочі, для надання часткової
компенсації витрат, понесених на придбання (вирощування) садивного
матеріалу і насіння, проведення робіт та придбання матеріалів для
спорудження шпалер (в тому числі з антиградовим укриттям), будівництво
систем мікрозрошення (краплинне та мікродощування), реконструкції
холодильників для зберігання, будівництва лабораторних комплексів для
виробництва безвірусного садивного матеріалу та споруд для їх
виробництва, в тому числі модернізації системи їх опалення;
- часткова компенсація витрат виробникам, що вирощують плоди, ягоди,
садивний матеріал, столовий виноград та овочі у закритому ґрунті;
- можливість відшкодування вартості об’єктів з виробництва та зберігання
кормів для тварин та птиці;
- компенсація витрат на будівництво нових та/або реконструкцію,
модернізацію, капітальний ремонт існуючих внутрішньогосподарських
меліоративних систем.
Також, законопроектом запроваджуються дотації на часткову оплату суб’єктами
(за умови наявності затвердженої проектно-кошторисної документації):
- придбання садивного матеріалу;
- проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і
встановлення систем краплинного зрошення;
- нового будівництва холодильників для зберігання плодів, ягід, столових
сортів винограду, хмелю та овочів власного виробництва, цехів первинної
переробки винограду, плодів, ягід та овочів власного виробництва, об’єктів із
заморожування плодово-ягідної продукції;
- нового будівництва та реконструкції споруд для вирощування плодів, ягід,
садивного матеріалу, столового винограду та овочів у закритому ґрунті (в
тому числі модернізацію систем опалення таких споруд);
- придбання ліній товарної обробки плодів, ягід та овочів, автоматизованих
ліній з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній з
переробки власно вирощених плодів, ягід, овочів та технічних сортів
винограду на соки, пюре, виноматеріали;
- будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для
утримання сільськогосподарських тварин та птиці, рибницьких господарств,
пасік,
доїльних
залів,
об’єктів
з
переробки
та
зберігання
сільськогосподарської продукції та/або побічних продуктів тваринного
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походження, що належать до II та III категорій залежно від ступеня ризику
для здоров’я людини та тварини відповідно до статей 12, 13 Закону України
«Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для
споживання людиною»;
- будівництва нових та/або реконструкції, модернізації, капітального ремонту
існуючих внутрішньогосподарських меліоративних систем, визначених
статтею 1 Закону України «Про меліорацію земель», придбання матеріалів,
технічних засобів та обладнання для них (для зрошення дощуванням та/або
краплинного зрошення);
- закупівлі техніки, механізмів та обладнання для виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції.
Запропоновані проектом Закону зміни дозволять аграріям розраховувати на
підтримку держави на будівництво об'єктів чи придбання обладнання, що сприятиме
підвищенню ефективності сільського господарства, збільшенню валового
виробництва, створенню нових робочих місць та забезпеченню продовольчої безпеки
країни.
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ІV. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України» (стан:
направлено на розгляд Комітету)
10.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано та направлено на
розгляд профільного комітету Проект Закону «Про внесення змін до Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень
України», ініційований Народними депутатами України Бабак С.В., Камельчуком Ю.О.,
Констанкевич І.М. та іншими.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Законопроектом пропонується:
- усунення законодавчих неузгодженостей, що мають місце у положеннях
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та стосуються діяльності
Фонду, зокрема, функціонування всіх напрямів грантової підтримки Фонду;
- забезпечення залучення українських та іноземних вчених для наукової і
науково-технічної експертизи проектів;
- забезпечення ефективної участі Фонду у міжнародному науково-технічному
співробітництві;
- удосконалення процесу відбору, наповнення вакансій членів наукової ради
Фонду, забезпечення безперебійної діяльності Фонду.
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V. Проект Закону «Про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного
господарства» (стан: направлено на розгляд Комітету)
10.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано та направлено на
розгляд профільного комітету Проект Закону «Про залучення інвестицій у розвиток
галузі рибного господарства», ініційований Народними депутатами України Гайду
О.В., Чорноморовим А.О., Шол М.В. та іншими.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Пропонується створити нові правові та організаційні засади залучення
інвестицій у розвиток галузі рибного господарства України для аквакультури та щодо
рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальних товарних рибних
господарствах, що базуватимуться на аукціонах, та гарантуватимуть стале та
невиснажливе
використання
водних
біоресурсів,
принципи
збереження
навколишнього природного середовища, підвищення продуктивності водних об’єктів,
забезпеченні прозорості, рівності, відсутності дискримінації, а також конкурентності.
Об’єктами залучення інвестицій у розвиток аквакультури проектом
визначаються частини рибогосподарських водних об'єктів, акваторія (водний простір)
внутрішніх морських вод, територіального моря, а також акваторії (водного простору)
виключної (морської) економічної зони України та прибережні захисні смуги, що
надаються інвестору в користування (оренду) на підставі договору про здійснення
інвестицій у розвиток аквакультури.
Об'єктами залучення інвестицій щодо рибогосподарської експлуатації водних
об’єктів у спеціальних товарних рибних господарствах, відповідно до положень
проекту Закону визначаються рибогосподарські водні об’єкти (їх частини), на яких
можливо здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів шляхом
рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, що включені до переліку обʼєктів
залучення інвестицій щодо рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у
спеціальних товарних рибних господарствах.
Переліки об'єктів залучення інвестицій будуть затверджуватись центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
рибного господарства, за поданням центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Щодо кожного з таких
обʼєктів залучення інвестицій розроблятиметься науково-біологічне обґрунтування,
що дозволятиме встановити найефективнішу процедуру раціонального використання
водних біоресурсів.
Залучення інвестицій відбуватиметься або на підставі договору про здійснення
інвестицій у розвиток аквакультури, або договору про здійснення інвестицій щодо
рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальних товарних рибних
господарствах, відповідно до типових форм затверджених Кабінетом Міністрів
України, право на укладення яких реалізовуватиметься шляхом проведення аукціонів
у вигляді електронних торгів у дворівневій електронній торговій системі. Такий
механізм гарантує прозорий і конкурентний доступ до обʼєктів залучення інвестицій та
сприятиме розвитку галузі рибного господарства України.
Також передбачається контроль та моніторинг результатів виконання договорів,
встановлення механізмів обов'язкового звітування інвесторами з метою забезпечення
ефективного та раціонального використання ресурсу.
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РОЗДІЛ ІІ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І. Постанова “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного
кредиту
внутрішньо
переміщеним
особам,
учасникам
проведення
антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції
Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла” (стан: прийнято)
12.10.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1153 “Про
внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо
переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО)
та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла”.
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
До Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним
особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. №980 внесено
наступні зміни:
Фінансова установа має право здійснювати реструктуризацію боргу
позичальника за кредитом, що виник до відновлення втраченої платоспроможності
позичальника, відповідно до внутрішніх правил установи, зокрема шляхом
розстрочення сплати простроченої заборгованості за кредитом, надання позичальнику
пільгового періоду, протягом якого позичальнику надається відстрочка за платежами
з погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, збільшення строку
кредитування, але не більше ніж на 60 місяців.
При цьому платоспроможність позичальника вважається втраченою, якщо
згідно з підтвердними документами щодо його доходів та доходів повнолітніх членів
його сім’ї позичальник не відповідає вимогам щодо платоспроможності, визначеним
підпунктом 2 пункту 10 Порядку.
Знищення або пошкодження житла, придбаного за рахунок кредиту, що
відбулося починаючи з 24 лютого 2022 р. внаслідок бойових дій, терористичних актів,
диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, є підставою для
надання позичальнику відстрочки за платежами з погашення кредиту, протягом якої
позичальник може звільнятися від сплати платежу з погашення кредиту та сплати
відсотків за користування кредитом, за умови, що такий позичальник подав
інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією
Російської Федерації, до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою
агресією Російської Федерації, відповідно до Порядку подання інформаційного
повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій,
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. №380 (.
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Умови, що передбачають надання позичальнику можливості відстрочки за
платежами з погашення кредиту, діють з моменту знищення чи пошкодження об’єкта
нерухомого майна та встановлюються після звернення позичальника (члена сім’ї,
представника позичальника) і надання ним відомостей про реєстрацію поданого
позичальником інформаційного повідомлення або акта, звіту та інших документів,
складених користувачами Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою
агресією Російської Федерації, відповідно до зазначеного Порядку.
У разі коли підставою для надання позичальнику відстрочки за платежами з
погашення кредиту є знищення об’єкта нерухомого майна, така відстрочка
встановлюється до моменту отримання позичальником компенсації (відшкодування
майнової шкоди) за знищений об’єкт нерухомого майна в порядку, визначеному
законодавством.
Якщо підставою для надання позичальнику відстрочки за платежами з
погашення кредиту є пошкодження об’єкта нерухомого майна, така відстрочка
надається строком до одного року з можливістю пролонгації такого строку згідно з
внутрішніми правилами фінансової установи з урахуванням ступеня та обсягів
пошкодження, що підтверджуються звітом за результатами обстеження пошкоджених
об’єктів, складеним відповідно до вимог Порядку проведення обстеження прийнятих в
експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 2017 р. №257.
Відстрочка за платежами з погашення кредиту також може надаватися
позичальникам, якщо житло, придбане за рахунок кредиту, розміщене на території
територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій
або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або на території,
визнаній в умовах воєнного стану тимчасово окупованою рішенням Ради національної
безпеки і оборони України, введеним в дію указом Президента України.
Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні),
формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему
формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення
воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні
(блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022
р. №562, а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в
електронній формі — затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на
підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Умови, що передбачають надання позичальнику відстрочки за платежами з
погашення кредиту, встановлюються та діють з дня відповідного звернення
позичальника (члена сім’ї, представника позичальника) та можуть діяти до моменту
виключення територіальної громади, на території якої розміщене житло, придбане за
рахунок кредиту, з переліку територіальних громад, які розташовані в районі
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні
(блокуванні).
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ІІ. Постанова “Деякі питання фінансування підтримки малого та середнього
бізнесу” (стан: прийнято)
12.10.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1156 “Деякі
питання фінансування підтримки малого та середнього бізнесу”.
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Затверджено Порядок використання коштів з рахунка “Фонд підтримки малого
та середнього бізнесу” та внесено зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення
або розвиток власного бізнесу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2022 р. №738 “Деякі питання надання грантів бізнесу”. Із вказаними
документами можна ознайомитись за попереднім посиланням.
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ІІІ. Постанова “Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”
(стан: прийнято)
12.10.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1154 “Про
внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”.
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
До Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування
в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 грудня 2019 р. №1165 внесено зміни, а саме:
- виключено можливість безумовної реєстрації розрахунків коригування,
складених постачальником товарів чи послуг до податкової накладної, якою
передбачається зменшення суми компенсації вартості хоча б одного з товарів чи
послуг їх постачальнику.
- передбачено вимогу щодо зупинення реєстрації податкової накладної
платника податку, якщо такий платник відповідає хоча б одному критерію ризиковості
платника податку.
- встановлено обов’язок комісій контролюючих органів приймати рішення про
неврахування таблиці даних платника податку у разі відповідності платника податку
критеріям ризиковості або надходження до контролюючого органу податкової
інформації щодо невідповідності відомостей, зазначених у таблиці даних платника
податку, видам економічної діяльності відповідно до КВЕД, кодам товарів згідно з
УКТЗЕД та/або кодам послуг згідно з ДКПП, що постачаються та/або отримуються
платником податку, ввозяться на митну територію України.
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РОЗДІЛ IIІ.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
І.
Проект
Наказу
«Про
внесення
змін
сільськогосподарського
товаровиробництва»
обговорення)

до
Розрахунку
частки
(стан:
оприлюднено
для

11.10.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з
метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект
Наказу «Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського
товаровиробництва».
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надсилати протягом місяця з дня
оприлюднення 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. 044-363-08-59 ); е-mail: s.karasevich@minagro.gov.ua.
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ:
Проектом наказу пропонується викласти у новій редакції Розрахунок частки
сільськогосподарського виробництва.
Розрахунок доповнено показником, відповідно до якого корегується загальна
сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, а саме «сума доходу від
курсових різниць за залишками грошових коштів на валютних рахунках, дебіторською
заборгованістю за реалізовану сільськогосподарську продукцію власного виробництва
та продуктів її переробки».
Крім того, окремі статті розрахунку приведені у відповідність до норм
бухгалтерського обліку.
Детально із запропонованим розрахунком можна ознайомитись за
вищевказаним посиланням.
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