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РОЗДІЛ І.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
І. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про дорожній
рух" щодо використання пішоходами світлоповертальних елементів в темну
пору доби чи в умовах недостатньої видимості» (стан: направлено на розгляд
Комітету)
26.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо використання
пішоходами світлоповертальних елементів в темну пору доби чи в умовах
недостатньої видимості», ініційований Народним депутатом України Крейденко В.В.
Зі змістом Проекту закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Законопроект має на меті зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за
участю працівників дорожніх служб, спричинених несвоєчасним виявленням їх
водіями у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості через відсутність
світлоповертальних елементів (стрічок, наклейок, жилетів тощо) або одягу, який має
світлоповертальні елементи.
Також, даний законопроект покликаний виправити колізію, яка існує у правовому
полі України, а саме – наявність у Постанові Кабінету Міністрів України «Про Правила
дорожнього руху» (що є підзаконним актом) положення про обов’язок пішоходів у
темну пору доби та в умовах недостатньої видимості рухатися проїзною частиною чи
узбіччям, використовуючи світлоповертальні елементи, – яке не базується на жодному
чинному законі України.
Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до абзацу п’ятого частини
третьої статті 12 Закону України «Про дорожній рух» щодо зобов’язання посадових
осіб, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та
облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів,
шляхопроводів, інших споруд забезпечувати працівників (які виконують такі ро боти в
темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості), світлоповертальн ими
елементами (стрічками, наклейками, жилетами тощо) або одягом, який має
світлоповертальні елементи.
Також, пропонується внести зміни до абзацу другого частини другої статті 17
щодо зобов’язання пішоходів в темну пору доби чи в умовах недостатньої ви димості
використовувати світлоповертальні елементи (стрічки, наклейки, жилет у тощо) або
одяг, який має світлоповертальні елементи.
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності пішоходів за
невикористання світлоповертальних елементів у темну пору доби чи в умовах
недостатньої видимості» (стан: направлено на розгляд Комітету)
26.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо відповідальності пішоходів за невикористання світлоповертальних елементів у
темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості», ініційований Народним
депутатом України Крейденко В.В.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Пропонується внести зміни до частини першої статті 127 Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за
пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби чи в
умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів
(стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи, у
вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
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ІІІ. Проект Закону України «Про захист персональних даних» (стан: направлено на
розгляд Комітету)
26.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про захист персональних даних», ініційований Народними депутатами
України Стефанчуком Р.О., Чернєвим Є.В., Тарасенком Т.П. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Завданням проекту Закону є приведення нормативного регулювання України в
сфері захисту персональних даних у відповідність до нових міжнародних стандартів в
цій сфері, які передбачені Конвенцієї 108+ та Загальним регламентом про захист
персональних даних, а також врегулювати правові відносини, пов'язані з обробкою
персональних даних, які не врегульовані чинним законом.
Крім того, законопроект має на меті підвищити рівень захисту конституційного
права на повагу до приватного життя через посилення стандартів обробки
персональних даних та надати більше прав суб’єкту персональних даних для
забезпечення можливості здійснення повноцінного контролю суб’єктом за обробкою
його персональних даних.
Законопроект передбачає:
- приведення термінології сфери захисту персональних даних у відповідність до
нових міжнародних стандартів;
- деталізацію та більш зрозуміле формулювання принципів обробки
персональних даних;
- більш чітке формулювання підстав обробки персональних даних;
- деталізовані та прозорі вимоги до згоди на обробку персональних даних, які
дозволять уникнути зловживань та маніпуляцій;
- розширення прав суб’єктів персональних даних та механізм їх реалізації;
- чітке визначення обов’язків контролера і оператора персональних даних;
- порядок повідомлення про витік персональних даних;
- інститут відповідальної особи з питань захисту персональних даних, її
функціональні обов'язки, вимоги та порядок призначення; врегулювання
передачі персональних даних на територію іноземних держав та міжнародних
організацій;
- фінансову відповідальність, адміністративно-господарські санкції, що
застосовуються до контролера та/або оператора за порушення права на захист
персональних даних, які дозволять забезпечити дієвість закону та виконання
його вимог.
Законопроектом визначено особливі вимоги до:
- обробки персональних даних (чутливі персональні дані),
- обробки персональних даних, пов’язаних з притягненням до кримінальної
відповідальності, обробки біометричних даних суб’єктами владних повноважень
та обробки персональних даних з метою прямого маркетингу, передвиборчої
агітації та політичної реклами.
Суттєво розширені права суб’єкта персональних даних у повній відповідності до
вимог Загального регламенту про захист персональних даних та Конвенції 108, а саме
визначено механізми для захисту:
- права на інформацію;
- права суб’єкта даних на доступ до персональних даних;
- права суб’єкта персональних даних на виправлення персональних даних;
5

права суб’єкта персональних даних на забуття;
права на заперечення проти обробки персональних даних;
права на мобільність персональних даних;
права на обмеження обробки персональних даних;
права на захист від автоматизованого прийняття рішення;
права суб’єкта даних на захист своїх прав та відшкодування шкоди;
Також встановлено порядок розгляду вимог суб’єкта персональних даних
контролерами та операторами.
-
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ІV. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо врегулювання питань ідентифікації та верифікації громадян
України, іноземців та осіб без громадянства» (стан: Направлено на розгляд
Комітету)
24.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання
питань ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без
громадянства», ініційований Народними депутатами України Веніславським Ф.В.,
Кузьміних С.В., Герасименком І.Л. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проектом Закону пропонується комплексно врегулювати питання, пов’язані з
поданням біометричних даних особами, та ідентифікацію осіб за їх біометричними
даними.
Так, в Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» пропонується врегулювати питання передачі шаблонів
біометричних даних до національної системи біометричної верифікації та
ідентифікації, встановити взаємозв’язок між ЄДДР та НСБВІ.
Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
пропонується доповнити новим розділом, в якому визначити мету подання
біометричних даних, способи ідентифікації іноземців та осіб без громадянства;
встановити вичерпний перелік випадків обов’язкового подання іноземцем та особою
без громадянства біометричних даних; визначити особливості обробки біометричних
даних іноземців та осіб без громадянства, що проводиться в інтересах забезпечення
національної безпеки України; врегулювати питання передачі шаблонів біометричних
даних до НСБВІ, використання НСБВІ для ідентифікації іноземців та осіб без
громадянства; встановити порядок доступу суб’єктів НСБВІ до секторів НСБВІ, що
містять шаблони біометричних даних.
В Законі України «Про громадянство України» пропонується врегулювати
питання подання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства
біометричних даних під час подання заяв з питань громадянства України, та
ідентифікації осіб засобами НСБВІ під час розгляду заяв та подань з питань
громадянства.
Також пропонується узгодити положення законів України «Про державну
прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», «Про Національну
поліцію» з відповідними положеннями Закону України «Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства» в частині щодо повноважень органів охорони державного
кордону та органів Національної поліції стосовно фіксації (обробки) біометричних
даних іноземців та осіб без громадянства.
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V. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення вимог законодавства про харчові продукти, корми, ветеринарну
медицину та благополуччя тварин» (стан: Направлено на розгляд Комітету)
24.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення вимог
законодавства про харчові продукти, корми, ветеринарну медицину та благополуччя
тварин», ініційований Народними депутатами України Гайду О.В., Салійчуком О.В.,
Торохтієм Б.Г. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проектом Закону пропонується визначити поняття «ремісничий харчовий
продукт», «швидкозаморожений харчовий продукт», «лот», «новітній харчовий
продукт», встановити особливі вимоги щодо маркування і реалізації таких харчових
продуктів, а також передбачити відповідальність за порушення цих вимог суб’єктами
господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію відповідних харчових
продуктів.
Пропонується запровадити положення міжнародних стандартів ISO/TS
19657:2017 щодо критеріїв натуральних харчових інгредієнтів та ISO 23662:2021 щодо
критеріїв для продуктів харчування та харчових інгредієнтів, придатних для
вегетаріанців або веганів.
Вищезазначені новації спрямовані на надання споживачам інформації про
споживчі якості відповідних продуктів в доступній формі задля попередження
введення їх в оману.
Вдосконалюється та приводиться у відповідність до вимог законодавства ЄС
положення щодо питань державної реєстрації харчових добавок, харчових ензимів та
харчових ароматизаторів в Україні, а також передбачається створення та наповнення
Державного реєстру харчових добавок, харчових ароматизаторів та харчових ензимів;
Державного реєстру новітніх харчових продуктів та Державного реєстру тверджень
про користь для здоров’я.
Змінами до Закону України «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин» врегульовано питання щодо оплати позапланових
заходів державного контролю. Згідно запропонованих змін, оплата передбачається
тільки за проведення позапланових заходів державного контролю за поданням
оператора ринку (крім позапланових заходів, за результатами яких надається
адміністративна послуга).
Окрім того, закріплено процедуру планових та позапланових перевірок
офіційних ветеринарних лікарів, уповноважених ветеринарів, працівників бійні,
уповноважених на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного
інспектора, у відповідності із Регламентом ЄС 2017/625, підставами для здійснення
яких є щорічний план державного контролю операторів ринку, на потужностях якого
вони здійснюють свої повноваження, або виявлення невідповідності діяльності
оператора ринку вимогам законодавства або наявність обґрунтованої підозри щодо
такої невідповідності.
Зміни, передбачені до Закону України «Про ветеринарну медицину», дозволять
врегулювати питання щодо повноважень підготовки осіб з питань дотримання вимог
законодавства про благополуччя тварин відповідно до вимог законодавства ЄС.
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VІ. Проект Закону України «Про об’єднання сільськогосподарських
товаровиробників» (стан: Направлено на розгляд Комітету)
24.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників», ініційований
Народними депутатами України Гайду О.В., Салійчуком О.В., Торохтієм Б.Г. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект закону комплексно врегульовує відповідні суспільні відносини,
складається з 17 статей, та врегульовує такі основні питання:
1) правовий статус об’єднань сільськогосподарських товаровиробників (такі
юридичні особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є
одержання прибутку; не можуть самостійно займатися сільськогосподарською
діяльністю, яка є предметом регулювання цього об’єднання та іншою
підприємницькою діяльністю; засновуються та діють на засадах добровільного
членства, здійснюють регулювання сільськогосподарської діяльності своїх членів
шляхом затвердження правил (стандартів) діяльності та забезпечення контролю за їх
виконанням; їх діяльність не може бути спрямована на порушення економічної
конкуренції);
2) мета, основні завдання об’єднань сільськогосподарських товаровиробників та
принципи їх діяльності;
3) засади взаємодії об’єднань сільськогосподарських товаровиробників з
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та відповідні гарантії
для таких об’єднань;
4) вимоги, дотримання яких є необхідними для визнання Міністерством агарної
політики та продовольства України, як компетентним органом, кожного з видів таких
об’єднань, порядок розгляду заяв про їх визнання;
5) доступність та публічність інформації про діяльність таких об’єднань шляхом
ведення відповідного державного реєстру, який є частиною державного агарного
реєстру;
6)
права
та
обов’язки
членів
об’єднання
сільськогосподарських
товаровиробників, здійснення контролю за їх діяльністю з боку об’єднання;
7) вимоги
та
порядок
надання компетентним
органом
статусу
репрезентативного об’єднання та додаткові права, які отримують такі об’єднання за
наслідками наданням їм статусу репрезентативного, зокрема:
участь в державній регуляторній політиці, яка реалізується через відповідну
раду репрезентативних об’єднань, до складу якої входять представники від кожного
репрезентативного об’єднання сільськогосподарських товаровиробників (обов’язкове
проведення регуляторними органами консультацій з такими об’єднаннями щодо
проектів регуляторних актів, які стосуються їх статусу, прав та обов’язків об’єднань
та/або їх членів, виду сільськогосподарської діяльності, який регулюється
об’єднанням;
право на участь відповідних уповноважених представників у засіданнях
комітетів, тимчасових спеціальних комісіях Верховної Ради України, засіданнях
урядових комітетів, колегій міністерств з розгляду питань, що стосуються сфери
сільськогосподарської діяльності, яка є предметом регулювання об’єднань);
звернення до компетентного органу про прийняття рішення про обов’язковість
застосування сільськогосподарськими товаровиробниками, які не є членами цих
об’єднань, правил (стандартів) діяльності такого об’єднання, інших рішень вищого
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органу його управління щодо регулювання відповідної сільськогосподарської
діяльності, а також про прийняття рішення про обов’язковість сплати такими
сільськогосподарськими товаровиробниками внесків, встановлених об’єднанням;
делегування окремих повноважень центральних органів виконавчої влади із
регулювання сільськогосподарської діяльності, що є предметом діяльності
репрезентативного об’єднання, яке здійснюється відповідно до закону, що регулює
відповідну сферу сільського господарства;
8) особливості державного
нагляду (контролю) за об’єднаннями
сільськогосподарських товаровиробників з боку компетентного органу, який
здійснюється шляхом періодичного моніторингу та аналізу даних державних реєстрів
та поданої об’єднаннями сільськогосподарських товаровиробників звітності,
проведення планових та позапланових перевірок;
9) умови та порядок прийняття рішення компетентним органом про скасування
рішення про визнання об’єднання сільськогосподарських товаровиробників
(припинення статусу репрезентативного об’єднання) якщо виявлені невідповідності
встановленим вимогам не усунуті протягом визначеного строку;
10) вимоги про звітування про діяльність об’єднання сільськогосподарських
товаровиробників;
11) міжнародне співробітництво в частині участі в міжнародних
(транснаціональних) організаціях виробників;
12) внесення змін до Законів України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про державну підтримку сільського
господарства України», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності», «Про Регламент Верховної Ради України», «Про громадські
об’єднання», з метою узгодження положень цих законодавчих актів з нормами
законопроекту.
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VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо
вдосконалення
порядку
нарахування,
утримання
та
сплати
(перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету» (стан:
Направлено на розгляд Комітету)
25.10.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
порядку нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи
фізичних осіб до бюджету», ініційований Народними депутатами України Діденко Ю.О,
Гетманцевим Д.О., Аллахвердієвою І.В. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону має на меті вдосконалення існуючого порядку нарахування,
утримання (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюжету.
Завданнями цього законопроекту є забезпечення повноти надходження до
місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб, його справедливого розподілу між
територіальними громадами та усунення розбіжності податкового законодавства щодо
поняття відокремленого підрозділу та бюджету, до якого повинен сплачуватись
(перераховуватись) податок на доходи фізичних осіб.
А саме пропонується:
- конкретизувати поняття відокремленого підрозділу;
- зобов’язати у податковій звітності, яку подають роботодавці, зазначати код та
категорію адміністративно-територіальної одиниці та території територіальної
громади відповідно до Кодифікатора адміністративнотериторіальних одиниць та
території територіальної громади, де знаходиться робоче місце працівника;
- встановити, що у разі прийняття рішення про створення або переміщення на
територію іншої територіальної громади відокремленого підрозділу юридична особа
повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та за
місцезнаходженням таких новостворених (переміщених) підрозділів у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
- встановити, що податок на доходи фізичних осіб може перераховуватись також
на єдиний рахунок, згідно із статтею 351 Кодексу
- визначити, що податок на доходи фізичних осіб нарахований працівникам, які
виконують надомну роботу, перераховується за місцезнаходженням робочого місця,
визначеного згідно трудового договору про надомну роботу.
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РОЗДІЛ ІІ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І. Постанова “Про затвердження Порядку надання повної або часткової
компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або
здійснення господарської діяльності у межах індустріальних (промислових)
парків” (стан: прийнято)
28.10.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1208 “Про
затвердження Порядку надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки
за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності
у межах індустріальних (промислових) парків”.
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Затверджено Порядок надання повної або часткової компенсації відсоткової
ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської
діяльності у межах індустріальних (промислових) парків.
Компенсація надається:
- ініціаторам створення індустріального парку — суб’єктам господарювання та
керуючим компаніям індустріального парку за кредитами (позиками),
залученими для облаштування індустріального парку;
- учасникам індустріальних парків за кредитами (позиками), залученими для
здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.
Надавачі залучених заявниками кредитів (позик) повинні мати ліцензії на
здійснення банківської діяльності та/або діяльності з надання фінансових послуг, які
підлягають ліцензуванню.
Компенсація надається заявникам за нараховані та сплачені відсотки за період,
що не перевищуватиме три роки, але не раніше 2022 року.
Сума компенсації, що надається заявнику за рахунок коштів державного
бюджету не може перевищувати:
для ініціатора створення індустріального парку — суб’єкта господарювання та
керуючої компанії індустріального парку — 60 млн. гривень;
для учасника індустріального парку — 45 млн. гривень.
Компенсація надається заявникам, стосовно яких на дату подання заяви не
відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та/або які не
перебувають на стадії ліквідації.
Компенсація не надається заявникам за укладеними договорами, відсотки за
користування якими в році, в якому очікується отримання компенсації, а також у
попередні роки, здешевлювалися (компенсувалися) за рахунок коштів державного
бюджету.
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ІІ. Постанова “Про затвердження Порядку надання коштів на безповоротній
основі для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або
забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для
створення та функціонування індустріальних (промислових) парків” (стан:
прийнято)
28.10.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1207 “Про
затвердження Порядку надання коштів на безповоротній основі для облаштування
індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів
суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних
(промислових) парків”.
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Затвердити Порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування
індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів
суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних
(промислових) парків.
Загальна сума коштів, що надається будь-якому заявнику одного
індустріального парку за рахунок коштів державного бюджету, не може перевищувати
60 млн. гривень і 80 відсотків їх кошторисної вартості.
Надання коштів одному заявнику за рахунок коштів державного бюджету
здійснюється лише один раз.
Не допускається надання заявникам коштів на реалізацію заходів із
забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (засобів тепло-, газо-,
водо- та електропостачання) у разі отримання ними в установленому законодавством
порядку компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних парків — суб’єктам
господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків на
підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.
Заявник, який має намір отримати кошти, подає до Мінекономіки не пізніше 10
квітня року, в якому передбачається отримання таких коштів, заяву, в якій міститься,
зокрема, інформація про надання коштів з інших джерел, звернення заявника про
надання коштів з інших джерел у році, в якому очікується їх отримання, за формою
згідно з додатком (в паперовій або електронній формі), до якої додаються:
- відомості про номер документа, що підтверджує затвердження (схвалення)
проектної документації на будівництво об’єктів у встановленому
законодавством порядку та відомості про номер звіту про результати
експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, загальну
кошторисну вартість заходів;
- обґрунтування щодо необхідності надання коштів у заявленому обсязі;
- підтвердження фактично здійснених витрат на реалізацію заходів (в разі
наявності таких витрат);
- інформація про інженерно-транспортну інфраструктуру індустріального парку,
зокрема суміжну, інші об’єкти та їх вплив на його функціонування (у разі
наявності);
- інформацію про право власності (користування) земельними ділянками в межах
відповідного індустріального парку;
- копія договору про створення та функціонування індустріального парку (у разі
наявності керуючої компанії);
- інформацію про поточний рахунок, відкритий в банку для перерахування коштів.
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