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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
І. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування 
та реалізації державної політики сфері захисту критичної інфраструктури» (стан: 
направлено на підпис Президенту) 
 

18.10.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики 
сфері захисту критичної інфраструктури». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
У зв’язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерацією проти 

України та введенням правового режиму воєнного стану, проведення Державною 
службою спеціального зв’язку та захисту інформації України необхідних заходів 
ускладнилось. Наразі служба здійснює:  

- формування та реалізацію державної політики щодо захисту у 
кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту 
якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, 
здійснення державного контролю у цих сферах;  

- реалізацію державної політики щодо захисту критичної технологічної 
інформації, кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, здійснення 
державного контролю в цих сферах;  

- виконання інших завдань, передбачених законодавством у сфері 
забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту. 

Проект Закону розроблено з метою належного забезпечення формування та 
реалізації державної політики у сфері критичної інфраструктури та спрямований на 
створення сприятливих умов щодо виконання функцій уповноваженого органу з 
питань захисту критичної інфраструктури України Державною службою спеціального 
зв’язку та захисту інформації України. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40121
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ІІ. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (стан: передано на 
підпис Президенту) 
 

18.10.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та 
добровільної пожежної охорони». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт органи місцевого самоврядування, 
громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть 
утворювати пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної 
охорони.  

Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної 
охорони можуть утворюватися як юридичні особи або їх відокремлені підрозділи.  

Порядок включення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення 
добровільної пожежної охорони до планів залучення сил та засобів цивільного захисту 
для реагування на пожежі, інші небезпечні події, надзвичайні ситуації визначається 
порядком організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах та 
підрозділах цивільного захисту.  

Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної 
охорони можуть утворюватися:  

- органами місцевого самоврядування – з числа осіб, які постійно проживають 
на відповідній території; 

- громадськими організаціями – з числа членів таких організацій;  
- суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами – з числа їх 

працівників.  
Членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної 

пожежної охорони можуть бути особи, які досягли 18 років, мають повну цивільну 
дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, що 
підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами, та звернулися 
до суб’єкта, який утворив пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення 
добровільної пожежної охорони, з відповідною заявою.  

Порядок проведення та періодичність медичних оглядів членів пожежно-
рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони 
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.  

Учасниками пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної 
пожежної охорони можуть бути особи, які досягли 6 років, виявили бажання брати 
участь у забезпеченні добровільної пожежної охорони та звернулися до суб’єкта, який 
утворив пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення добровільної пожежної 
охорони, з відповідною заявою.  

Прийняття до пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної 
пожежної охорони неповнолітніх учасників здійснюється за письмовою згодою їхніх 
батьків або інших законних представників.  

Учасники пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної 
пожежної охорони не можуть брати участь у гасінні пожеж та проведенні аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт.   

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40010
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ІІІ. Закон України «Про Митний тариф України» (стан: готується на підпис) 
 

19.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
Митний тариф України». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Закону прийнято з метою приведення товарної номенклатури України у 

відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису та 
кодування товарів версії 2022 року (ГС-2022) на виконання міжнародних зобов’язань, 
узятих у рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування 
товарів, адаптації статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів 
та класифікації, стандартизації зовнішньоторговельної документації, усунення 
розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності України та країн – торговельних партнерів, прискорення та спрощення 
процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних 
операцій. 

Зокрема, затверджена нова редакція Митного тарифу України, в основу якого 
покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (далі – УКТ ЗЕД), побудовану на основі ГС-2022 і КН ЄС. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40404
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ІV. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 
охорони земель» (стан: готується на підпис) 
 

19.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення 
прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 
удосконалення законодавства щодо охорони земель». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Законом відновлено систему оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, яка існувала до запровадження воєнного стану 
та підвищено ефективність реалізації державної політики у сфері охорони земель, у 
тому числі удосконалення обліку кількості та якості земель, шляхом врегулювання 
процедури внесення відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони 
земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель до Державного земельного 
кадастру. 

Зокрема, внесено зміни до Земельного кодексу України, Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якими 
передбачається:  

- встановлена пунктом 27 Перехідних положень Земельного кодексу України 
система оформлення права на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення має застосовуватися у період дії воєнного стану лише тоді, 
коли Державний земельний кадастр не функціонує протягом 30 робочих 
днів; 

- зобов’язання землекористувачів, чиї права користування земельними 
ділянками сільськогосподарського призначення зареєстровані районними 
військовими адміністраціями у відповідних Книгах реєстрації, ініціювання 
внесення відомостей про такі права до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно;  

- відновлення проведення земельних торгів з передачі у користування 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, 
комунальної власності.  

- врегулювано питання внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і 
ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із 
землеустрою в галузі охорони земель;  

- встановлено, що громадяни та юридичні особи, які одержали право 
постійного користування земельними ділянками державної та комунальної 
власності, але відповідно до Земельного кодексу України не можуть бути 
суб’єктами такого право, можуть викупити такі земельні ділянки із 
розстроченням платежу. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40167
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V. Постанова «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 
з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного 
агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів 
України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які 
могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих 
бюджетів» (стан: набрала чинності) 
 

18.10.2022 року Верховною Радою України винесено Постанову «Про утворення 
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих 
фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, 
Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції 
України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного 
та місцевих бюджетів». 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
Утворено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань 

розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства 
лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної 
екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення 
надходжень до державного та місцевих бюджетів. 

Основними завданнями Тимчасової слідчої комісії є: 
1) перевірка та оцінка фінансово-господарського стану підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів 
України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної 
інспекції України; 

2) перевірка фактів щодо можливої бездіяльності, порушення законодавства 
України на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери 
управління Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства 
водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, які могли 
призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів; 

3) перевірка раціональності використання лісових, водних ресурсів та 
державного майна на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 
сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, Державного 
агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України; 

4) перевірка фахової відповідності керівників усіх рівнів, долучених до процесів 
управління підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери 
управління Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства 
водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України. 

Кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становить 11 народних депутатів 
України. 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2686-20#Text
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VІ. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії» 
(стан: готується на підпис) 
 

19.10.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо 
створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Створено фонд ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду 

державного бюджету  
Джерелами формування фонду визначено кошти, отримані у зв’язку з 

виконанням Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні 
об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». 

Рішення про виділення коштів з фонду приймаються Кабінетом Міністрів 
України за погодженням з Комітетом з питань бюджету. 

Кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовуються на: 
1) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний 

ремонт) громадських будівель (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних 
споруд цивільного захисту), які були зруйновані або пошкоджені внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти України, а також захисних споруд 
цивільного захисту; 

2) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної 
інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання, які 
були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України; 

3) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення проектної 
(проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних 
дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України; 

4) розроблення проектної (проектнокошторисної) документації для об’єктів, 
зазначених у цій статті, які були зруйновані внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації проти України; 

5) закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів 
охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій; 

6) придбання житлових приміщень для громадян України, відповідні об’єкти 
нерухомого майна, об’єкти будівництва (їх складові частини) яких знищено 
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною 
агресією Російської Федерації проти України; 

7) 7) закупівлю медичного обладнання та устаткування для закладів охорони 
здоров’я, які постраждали від воєнних дій та/або були на тимчасово 
окупованій території, за умови наявності придатного для використання 
приміщення, де можливо розмістити таке медичне обладнання та 
устаткування; 

8) закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання (яке було 
знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться 
на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.  
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40445
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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: прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 

18.10.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 
строку підготовки 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", 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. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40535
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VІІІ. Проект Закону України «Про Національну програму інформатизації» (стан: 
прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 

18.10.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 
строку підготовки Проект Закону України «Про Національну програму інформатизації», 
ініційований Кабінетом міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом оновлюється термінологія, понятійний апарат та визначення 

сфери інформатизації, окреслюються та розширюються права та обов’язки учасників 
процесу інформатизації, врегульовується механізм взаємодії з урахуванням вимог 
Законів України “Про інформацію”, “Про електронні документи та електронний 
документообіг”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про публічні закупівлі”, “Про 
електронні комунікації”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” та 
інших нормативно-правових актів.  

Головною метою Національної програми інформатизації є створення 
необхідних умов для забезпечення розвитку інформаційного суспільства, широких 
можливостей для задоволення інформаційних потреб та реалізації прав і свобод 
громадян на основі своєчасної, достовірної та повної інформації, підвищення 
ефективності державного управління, забезпечення інформаційної безпеки та 
кіберзахисту держави шляхом побудови, розвитку, інтеграції та використання сучасних 
інформаційних систем, комунікаційних мереж, інформаційних ресурсів та 
інформаційних технологій.  

Проект акту розширює спрямування програми на вирішення низки основних 
завдань, в тому числі: застосування інформаційних та цифрових технологій в 
державному управлінні та суспільно-економічних відносинах; подолання цифрової 
нерівності; безпека інформаційної діяльності та кіберзахист; інтеграція України у 
світовий інформаційний простір. 

Вказані зміни дозволять підвищити ефективність організаційно-правових 
механізмів формування та виконання Національної програми інформатизації для 
забезпечення належного рівня координації впровадження проектів інформатизації, 
цифровізації та електронного урядування.   

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28169
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ІХ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні 
з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу» (стан: 
прийнято за основу із скороч. строку підготовки) 
 

19.10.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороч. строку 
підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою 
приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу», ініційований Кабінетом 
міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проектом Закону пропонується визначити особливості ліцензування на 

автомобільному транспорті відповідно до положень Регламенту (ЄС) №1071/2009, що 
запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до професії автомобільних 
перевізників та передбачає умови щодо державної реєстрації автомобільного 
перевізника як суб’єкта господарювання та його офісу, бездоганної ділової репутації, 
професійної компетентності, належного фінансового стану. 

Зокрема, передбачається внесення відповідних змін до законів України «Про 
автомобільний транспорт», «Про ліцензування видів господарської діяльності» з 
метою імплементації положень Регламенту (ЄС) №1071/2009. Вводиться поняття 
«менеджер (управитель) з перевезень», для позначення особи, відповідальної за 
організацію та здійснення діяльності з перевезень вантажів, пасажирів, а також 
визначаються вимоги до нього, зокрема, щодо отримання свідоцтва професійної 
компетентності в уповноважених центрах. 

Крім того, пропонується створити Єдиний комплекс інформаційних систем у 
сфері безпеки на наземному транспорті - інформаційно-телекомунікаційну систему, 
що становить сукупність програмно-інформаційних комплексів, автоматизованих 
систем, реєстрів, програмно-технічних та технічних засобів телекомунікації з метою 
надання послуг у сфері безпеки на наземному транспорті. 

Проектом Закону: 
- визначаються особливості ліцензування на автомобільному транспорті відповідно 

до положень Регламенту (ЄС) №1071/2009; 
- запроваджується система отримання свідоцтв професійної компетентності 

менеджерів (управителей) з перевезень; 
- впроваджується механізм підтвердження бездоганної ділової репутації 

автомобільних перевізників; 
- установлюються заходи впливу на автомобільних перевізників та норми, які 

регулюватимуть усі аспекти щодо адміністративних правопорушень у сфері 
внутрішніх та міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/5145


 

  12 

Х. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення державного регулювання у сферах забезпечення 
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної 
медицини та благополуччя тварин, а також державного контролю у зазначених 
сферах» (стан: Направлено на розгляд Комітету) 
 

21.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення державного регулювання у сферах забезпечення безпечності та 
окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та 
благополуччя тварин, а також державного контролю у зазначених сферах", 
ініційований Народними депутатами України Нікітіною М.В., Чайківським І.А., 
Чернявським С.М. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Метою проекту Закону є удосконалення окремих положень державного 

регулювання у таких трьох сферах відносин: 
1) забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;  
2) ветеринарної медицини та благополуччя тварин; 
3) державного контролю у зазначених вище сферах.  
Мінагрополітики надається ряд повноважень, завдяки яким воно матиме правові 

підстави для прийняття підзаконних актів, які зможуть вирішити проблеми, пов’язані з 
тим, що на сьогодні відсутнє будь-яке регулювання питання:  

1) навчання відповідних осіб в сфері дотримання вимог законодавства про 
благополуччя тварин;  

2) видачі міжнародних сертифікатів на експортні вантажі з харчовими 
продуктами;  

3) проектування, будівництва і облаштування прикордонних інспекційних постів;  
4) функціонування в Україні електронної системи управління інформацією щодо 

державного контролю та її системних компонентів;  
5) звільнення малого- і мікробізнесу від виконання певних обтяжливих для нього 

вимог в сфері забезпечення безпечності харчової продукції.  
Також проекту Закону спрямований на:  
1) розширення кола осіб, що наділені правом видачі міжнародних сертифікатів 

на експортні вантажі з харчовими продуктами, а також правом видачі ветеринарних 
документів;  

2) створення правових підстав для затвердження Мінагрополітики порядку обігу 
(включаючи зберігання і транспортування), а також застосування та обліку 
ветеринарних лікарських засобів;  

3) зняття заборони на державну реєстрацію вакцин проти інфекційних хвороб 
тварин, присутність яких в Україні останнім часом не фіксується;  

4) врегулювання питання державної реєстрації ветеринарних лікарських 
засобів, що виготовлені із сировини, яка є небезпечною і обіг та/або застосування якої 
в Україні відповідно заборонений (обмежений); 

5) створення правових підстав для можливості подання англійською мовою 
частини реєстраційного досьє ветеринарного препарату, яка містить результати 
досліджень (випробувань) такого ветеринарного препарату. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40678
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Постанова “Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Республіки 
Білорусь про співробітництво в галузі молодіжної політики” (стан: прийнято) 
 

18.10.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1182 “Про 
припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про 
співробітництво в галузі молодіжної політики”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про 

співробітництво в галузі молодіжної політики, вчиненої 14 грудня 1995 р. у м. Києві. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-prypynennia-dii-uhody-mizh-uriadom-ukrainy-i-uriadom-respubliky-bilorus-pro-t181022
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ІІ. Постанова “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 і від 27 січня 2016 р. №70” 
(стан: прийнято) 
 

18.10.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1183 “Про 
внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 
5 вересня 2007 р. № 1090 і від 27 січня 2016 р. №70”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
До Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у 

спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, 
спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які 
підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 “Деякі питання 
виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного і 
соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577; 2011 р., № 28, ст. 1175), і 
Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації 
проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються 
міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, 
ст. 627; 2018 р., № 37, ст. 1307; 2019 р., № 27, ст. 950, № 90, ст. 3000; 2020 р., № 101, 
ст. 3270), внесено зміни, а саме: 

За проектами, що реалізуються відповідно до договорів України з МБРР, 
відповідальний виконавець та/або бенефіціар на підставі положень договору, що 
укладається з Мінфіном, та/або довіреності Мінфіну на розпорядження коштами 
позики, наданої АТ “Державний експортно-імпортний банк України”, самостійно 
розпоряджається такими коштами, розміщеними на спеціальних/транзитних рахунках 

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар для забезпечення закупівель 
товарів (робіт, послуг) у рамках інвестиційного проекту, зокрема передбачених планом 
закупівлі (якщо складення плану закупівель передбачено інвестиційним проектом), та 
залучення учасників процедури закупівель, у тому числі українських виробників 
товарів (робіт, послуг), публікує на своєму офіційному сайті оголошення про 
проведення процедури закупівлі. 

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар за проектами, що реалізуються 
згідно з договорами України з МБРР, подає Мінфіну на погодження через систему 
електронної авторизації заявок МБРР документи щодо використання коштів з рахунка 
позики (МБРР) та документи щодо звітування перед МБРР про витрачені попередньо 
кошти із спеціальних/транзитних рахунків разом із копіями первинних документів, що 
підтверджують використання коштів позики (договори, акти виконаних робіт, рахунки-
фактури, платіжні документи, банківські виписки тощо), а також у разі потреби 
погодження МБРР на здійснення таких витрат. Про це відповідальний виконавець 
та/або бенефіціар інформує Мінфін відповідним листом, у якому також зазначаються 
коди програмної класифікації видатків та кредитування і коди економічної класифікації 
видатків або кредитування, за якими відображаються видатки, або надання кредитів із 
зазначенням категорії витрат, визначених договором України з МБРР, та пунктів плану 
закупівель товарів (робіт, послуг). 

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар за проектами, що реалізуються 
згідно з договорами України з МБРР, подає Мінфіну завірені належним чином копії 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-prypynennia-dii-uhody-mizh-uriadom-ukrainy-i-uriadom-respubliky-bilorus-pro-t181022
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договорів, зміни до них разом із документами щодо результатів проведеної процедури 
закупівель товарів (робіт, послуг) та погодженням МБРР або поясненням щодо 
причини відсутності такого погодження. 

У разі виявлення фактів несвоєчасного або часткового обслуговування та 
погашення позики згідно з договором, що укладається з Мінфіном, у період дії воєнного 
стану в Україні, а також протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування 
зупинення або скасування права бенефіціара на одержання коштів позики не 
здійснюється. 
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ІІІ. Постанова “Про утворення Координаційного штабу з питань забезпечення 
виїзду громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією 
території України, зокрема Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 
через територію інших країн на територію України, допомоги у поверненні в 
Україну” (стан: прийнято) 
 

18.10.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1187 “Про 
утворення Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з 
тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, зокрема Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, через територію інших країн на територію України, 
допомоги у поверненні в Україну”. 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
Утворено Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду громадян України 

з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, зокрема 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, через територію інших країн на 
територію України, допомоги у поверненні в Україну. 

Координаційний штаб у своїй діяльності керується Конституцією і законами 
України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів 
України та цим Положенням. 

Основними завданнями Координаційного штабу є: 
1) сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, інших державних органів, утворених відповідно до законів військових 
формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань забезпечення 
виїзду громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією території 
України, зокрема Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, через територію 
інших країн на територію України, допомоги у поверненні в Україну; 

2) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань забезпечення 
виїзду громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією території 
України, зокрема Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, через територію 
інших країн на територію України, допомоги у поверненні в Україну; 

3) визначення шляхів і способів надання за кордоном підтримки громадянам 
України, які виїхали з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, 
зокрема Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, під час повернення в Україну; 

4) сприяння оформленню, видачі, обміну, пересиланню, вилученню документів, 
що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадян України, які 
мають намір виїхати з тимчасово окупованої Російською Федерацією території 
України, зокрема Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, або виїхали з неї та 
перебувають на території інших країн без відповідних документів; 

5) поширення інформації про свою діяльність. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennia-koordynatsiinoho-shtabu-z-pytan-zabezpechennia-vyizdu-hromadian-ukrainy-s1187-181022

