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РОЗДІЛ І.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
I. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до статті 6 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною» (стан: очікує розгляду)
10.11.2022 року надано для розгляду Комітету Верховної Ради України Проект
Постанови № 8123/П від 09.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до статті 6 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною».
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:
Проект Постанови № 8123/П від 09.11.2022 року «Про прийняття за основу
проекту Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України «Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною» розроблено з метою прийняття за основу проекту
Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною» (реєстр. № 8123).
Розробленим проектом Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону
України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» планується врегулювання
деяких питань призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною. Проєктом акта
пропонується внести зміни до статті 6 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною”, передбачивши, що особі, яка має право одночасно на пенсію за
особливі заслуги за віком (по інвалідності, за вислугу років) відповідно до пункту 8 статті
першої цього Закону, у разі втрати годувальника, який відноситься до осіб визначених
частиною другою цієї статті, та який починаючи з 2014 року брав участь у відсічі та
стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, перебуваючи
безпосередньо в районах бойових дій, до пенсії може бути одночасно встановлено дві
надбавки – за особисті заслуги перед Україною та за заслуги померлого годувальникавійськовослужбовця.

3

ІІ. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок» (стан: одержано
Верховною Радою)
10.11.2022 року передано на розгляд Верховній Раді України Проект Закону
України №8178-1 від 10.11.2022 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок».
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону України №8178-1 від 10.11.2022 року «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення
земельних ділянок» наразі не опубліковано.
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ІIІ. Проект Закону «Про затвердження Указу Президента України «Про
продовження строку дії воєнного стану в Україні» (стан: опрацьовується в Комітеті)
09.11.2022 року надано для ознайомлення Комітету Верховної Ради України
Проект Закону №8189 від 08.11.2022 року «Про затвердження Указу Президента
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону №8189 від 08.11.2022 року «Про затвердження Указу Президента
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» наразі не опубліковано.

5

IV. Проект Закону «Про затвердження Указу Президента України «Про
продовження строку проведення загальної мобілізації» (стан: опрацьовується в
Комітеті)
09.11.2022 року надано для ознайомлення Комітету Верховної Ради України
Проект Закону №8190 від 08.11.2022 року «Про затвердження Указу Президента
України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону №8190 від 08.11.2022 року «Про затвердження Указу Президента
України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» наразі не
опубліковано.
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V. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері керування або
експлуатації
великотоннажними
транспортними
засобами,
тракторами,
самохідними шасі, самохідними машини, іншими технологічними транспортними
засобами, причепами та причіпним обладнання до них» (стан: опрацьовується в
Комітеті)
10.11.2022 року направлено для ознайомлення до Комітету Верховної Ради
України Проект Закону України №8194 від 09.11.2022 року «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері
керування або експлуатації великотоннажними транспортними засобами, тракторами,
самохідними шасі, самохідними машини, іншими технологічними транспортними
засобами, причепами та причіпним обладнання до них».
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону України №8194 від 09.11.2022 року «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері керування
або експлуатації великотоннажними транспортними засобами, тракторами,
самохідними шасі, самохідними машини, іншими технологічними транспортними
засобами, причепами та причіпним обладнання до них» наразі не опубліковано.
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VI. Проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсії
особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де
ведуться бойові дії» (стан: опрацьовується в Комітеті)
11.11.2022 року надано для ознайомлення Комітету Верховної Ради України
Проект Закону України №8198 від 10.11.2022 року «Про внесення зміни до Закону
України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення
пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де
ведуться бойові дії».
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону України №8198 від 10.11.2022 року «Про внесення зміни до Закону
України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення
пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де
ведуться бойові дії» наразі не опубліковано.
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VII. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих
(померлих) Захисників і Захисниць України» (стан: одержано проект)
10.11.2022 року передано на розгляд керівництву Верховної Ради України Проект
Закону України №8200 від 10.11.2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих
(померлих) Захисників і Захисниць України».
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону України №8200 від 10.11.2022 року «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів
сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України» наразі не опубліковано.
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РОЗДІЛ ІІ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І. Постанова «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову
службу під час мобілізації» (стан: чинна)
10.11.2022 року набула чинності Постанова №1259 від 04.11.2022 року «Про
продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації».
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Набула чинності урядова постанова від 04.11.2022 року №1259, яка на один
місяць автоматично продовжує строк дії відстрочок від призову на військову службу під
час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства
економіки України, термін дії яких не закінчився на день набрання нею чинності.
Бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і
організацій агропромислового комплексу можливе виключно через кабінет запитів на
бронювання.
Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної
влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на
підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання
(замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених
органів та виконання мобілізаційних завдань.
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ІІ. Розпорядження «Про передачу ділянок проїзних частин автомобільних доріг у
власність Нетішинської міської територіальної громади» (стан: прийнято)
08.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження
№1002-р від 08.11.2022 року «Про передачу ділянок проїзних частин автомобільних
доріг у власність Нетішинської міської територіальної громади».
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:
Розпорядженням №1002-р від 08.11.2022 року «Про передачу ділянок проїзних
частин автомобільних доріг у власність Нетішинської міської територіальної громади»
прийнято Передати у власність Нетішинської міської територіальної громади ділянки
проїзних частин автомобільних доріг по вул. Промисловій, 2, 3, 4, у м. Нетішині
Шепетівського району Хмельницької області: інвентарний номер 7410/3 — від
публічного акціонерного товариства «Будівельне управління № 3» до «Бетоннорозчинного заводу», інвентарний номер 7410/4 — від «Бетонно-розчинного заводу» до
«Монтажного управління 13» та інвентарний номер № 7410/5 — від автозаправної
станції автотранспортного підприємства Управління будівництва до публічного
акціонерного товариства «Західенергомонтажвентиляція».
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РОЗДІЛ IIІ.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
І. Указ «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській
області» (стан: прийнято)
09.11.2022 року Президентом України прийнято Указ №760/2022 від 09.11.2022
року «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській
області».
Зі змістом Указу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ УКАЗУ:
Указом №760/2022 від 09.11.2022 року «Про утворення військових адміністрацій
населених пунктів у Херсонській області» прийнято утворити:
• Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району
Херсонської області;
• Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району
Херсонської області;
• Каховську міську військову адміністрацію Каховського району
Херсонської області;
• Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району
Херсонської області.
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РОЗДІЛ IV.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
І. Наказ «Про внесення змін до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки
проектів регуляторних актів на 2022 рік» (стан: прийнято)
07.11.2022 року Мінагрополітики було прийнято Наказ №875 від 07.11.2022 року
«Про внесення змін до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки проектів
регуляторних актів на 2022 рік».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Наказ №875 від 07.11.2022 року «Про внесення змін до Плану діяльності
Мінагрополітики з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік» прийнято Внести
зміни до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки проектів регуляторних актів на
2022 рік, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 13 грудня 2021 року № 426 (в редакції наказу Мінагрополітики від 06 травня
2022 року № 275):
у пункті 12 розділу «Проекти постанов Кабінету Міністрів України»:
• у графі «Вид і назва проекту регуляторного акта» слова «Про затвердження
Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), заподіяної фізичним та
юридичним особам внаслідок запровадження карантинних заходів (карантинних
обмежень) або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та
профілактики карантинних хвороб тварин» замінити словами «Про внесення змін
до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2008 р. № 413 і від 31 жовтня 2012 р. № 1003 та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
• у графі «Цілі прийняття регуляторного акта» слова «Врегулювання процедури
відшкодування майнової шкоди (збитків), заподіяної фізичним та юридичним
особам внаслідок запровадження карантинних заходів (карантинних обмежень)
або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики
карантинних хвороб тварин відповідно до частини першої статті 35 Закону
України від 04 лютого 2021 р. № 1206-IX «Про ветеринарну медицину» замінити
словами «Врегулювання порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, процедури
відшкодування майнової шкоди (збитків), заподіяної фізичним та юридичним
особам внаслідок запровадження карантинних заходів (карантинних обмежень)
або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики
карантинних хвороб тварин відповідно до частини першої статті 35 Закону
України від 04 лютого 2021 р. № 1206-IX «Про ветеринарну медицину».
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