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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
I. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю» (стан: опрацьовується в Комітеті) 
 
 18.11.2022 року направлено для розгляду Комітету Верховної Ради України 
Проект Закону України №5344-д від 18.11.2022 року «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю». 
 

Зі змістом Проекту Закону України можна буде ознайомитись за наступним 
посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Проект Закону України №5344-д від 18.11.2022 року «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю» наразі не 
опубліковано. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75213
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75213
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ІІ. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого 
самоврядування» (стан: очікує розгляду) 
 
 15.11.2022 року надано для розгляду Комітету Верховній Раді України Проект 
Постанови №7283/П від 14.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого 
самоврядування». 
 

Зі змістом Проектом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 
Проектом Постанови №7283/П від 14.11.2022 року «Про прийняття за основу 

проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на 
рівні місцевого самоврядування» прийнято за основу проект Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 
законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування 
(реєстр. № 7283), поданий народним депутатом України Білозір Л.М. та іншими 
народними депутатами України. 

Законопроект підготовлено з метою забезпечення прав громадян України на 
безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, своєчасне і повне отримання 
інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується удосконалити нормативно-правову базу 
регулювання механізмів демократії участі та забезпечити участь жителів у місцевому 
самоврядуванні, а також врегулювати особливості отримання публічної інформації про 
діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75184
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75184
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ІIІ. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль 
за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої 
продукції для забезпечення продовольчої безпеки» (стан: готується на підпис) 
 
 16.11.2022 року прийнято Проект Постанови №5839/П від 16.11.2022 року «Про 
прийняття за основу проекту Закону України про державне регулювання генетично-
інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих 
організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої 
безпеки». 
 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 
Проектом Постанови №5839/П від 16.11.2022 року «Про прийняття за основу 

проекту Закону України про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та 
державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично 
модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки» прийнято за основу 
проєкт Закону України про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та 
державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично 
модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки (реєстр. № 5839), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

Проєкт Закону України «Про державне регулювання генетичноінженерної 
діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і 
генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки» (далі – 
проєкт Закону) розроблено з метою:  

1) системного та комплексного перегляду існуючого державного регулювання у 
сфері поводження з ГМО, а також здійснення державного контролю за обігом генетично 
модифікованої продукції;  

2) виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до статті 64 Угоди про 
Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (далі – 
Угода про асоціацію) та створення в Україні однакового із ЄС регулювання шляхом 
імплементації у законодавство України відповідних актів ЄС. 

Проєктом Закону пропонується запровадити комплексне врегулювання правових 
та організаційних засад генетично-інженерної діяльності, забезпечення продовольчої 
безпеки держави, шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за використанням 
генетично модифікованих організмів і обігом генетично модифікованої продукції. 

Основні положення проєкту Закону передбачають: 
1) розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення 

дублювання функцій у сфері поводження з ГМО; 
2) удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на 

здоров’я людини та навколишнього природного середовища; 
3) запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО; 
4) удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити правила 

щодо її простежуваності; 
5) посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також 

встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері. 
Прийняття проєкту Закону дозволить досягти системної сумісності законодавства 

України із законодавством ЄС у сфері поводження з ГМО. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75210
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З метою приведення у відповідність із запропонованими проєктом Закону 
положеннями передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, оскільки зазначений кодекс є невід’ємною частиною всього комплексу 
необхідних змін, пов’язаних із проєктом Закону. 
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IV. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо користування водними ресурсами протягом дії воєнного стану в 
Україні» (стан: очікує розгляду) 
 
 16.11.2022 року надано для розгляду Комітету Верховної Ради України Проект 
Постанови №7440/П від 15.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо користування водними ресурсами протягом дії воєнного стану в Україні». 
 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 

Проектом Постанови №7440/П від 15.11.2022 року «Про прийняття за основу 
проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо користування водними ресурсами протягом дії 
воєнного стану в Україні» за основу проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо користування 
водними ресурсами протягом дії воєнного стану в Україні (реєстр. № 7440), поданий 
народним депутатом України Аллахвердієвою І. В. та іншими народними депутатами 
України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75195
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V. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо 
забезпечення адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії 
воєнного стану» (стан: опрацьовується в Комітеті) 
 
 15.11.2022 року надано для розгляду до Комітету Верховної Ради України Проект 
Постанови №7720/П від 14.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо 
забезпечення адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного 
стану». 
 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 
Проектом Постанови  №7720/П від 14.11.2022 року «Про прийняття за основу 

проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів щодо забезпечення адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час 
дії воєнного стану» прийнято за основу проект Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів щодо забезпечення адміністрування 
податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного стану» (реєстраційний номер 
7720), поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними 
депутатами. 

Проєкт Закону розроблений з метою створення в період дії воєнного стану, 
введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 
2102-ІХ, умов для належного забезпечення ефективної та безперебійної роботи 
економіки держави за рахунок відновлення проведення деяких видів податкових 
перевірок, належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок відновлення 
строків здійснення заходів з погашення податкового боргу, звільнення від 
відповідальності платників податків, які не мають можливості виконувати свої податкові 
обов’язки тощо. Впровадження запропонованих змін, зокрема є необхідним для 
відновлення повноцінних перевірок з питань дотримання правил трансфертного 
ціноутворення, оподаткування доходів нерезидентів та перевірок нерезидентів 
(представництв нерезидентів), які наразі носять глобальний характер у сучасному світі.  

Поновлення можливості проведення перевірок недотримання принципу 
«витягнутої руки» стимулюватиме платників податків до самостійного коригування 
податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств за результатами перегляду 
ціни контрольованих операцій до початку таких перевірок, сприятиме підвищенню 
податкової культури, збільшенню податкового навантаження та добровільній сплаті 
податку.  

Основним інструментом збору доказової бази щодо неправомірного 
застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, 
передбачених відповідним міжнародним договором України на час виплат доходів, 
отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, є обмін інформацією з 
компетентними органами іноземних країн.  

За даними ДПС на адресу компетентних органів іноземних країн направлено 
понад 2 тис. запитів, отримано відповідей понад 1 тисячі. У випадках отримання 
відповідей від компетентних органів іноземних країн після проведення планових та/або 
позапланових перевірок, які підтверджують ризики несплати податку на прибуток 
підприємств, існує необхідність поновлення можливості проведення таких перевірок за 
встановленими фактами.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75191
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Подальша заборона на проведення зазначених документальних позапланових 
перевірок негативно вплине на додаткові надходження до бюджету та формування 
позитивної судової практики за даними напрямами. Крім того, необхідність у відновлені 
перевірок з питань дотримання правил трансфертного ціноутворення, оподаткування 
доходів нерезидентів та перевірок нерезидентів (представництв нерезидентів) наразі 
носить глобальний характер у сучасному світі. Зокрема, ОЕСР проводить роботу над 
проєктами, спрямованими на боротьбу з розмиванням податкової бази та виведенням 
прибутку з-під оподаткування.  

Відсутність податкового контролю на сьогодні дає бізнесу забагато можливостей 
для спекулювання податковими ставками та режимами оподаткування.  

Відновлення строків здійснення заходів з погашення податкового боргу 
пов’язано, зокрема з негативною тенденцією, що склалася в Україні з виконанням 
платниками податків податкового обов’язку, внаслідок запровадження особливостей 
справляння податків та зборів на період дії воєнного стану в Україні, передбачених 
пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).  

Так, за даними ІКС ДПС кількість боржників станом на 01.06.2022 у порівнянні з 
відповідним періодом минулого року зросла у 2,6 рази, податковий борг до зведеного 
бюджету – на 25,6 відсотків. 
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VI. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення 
додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та 
деяких інших питань» (стан: очікує розгляду) 
 

 17.11.2022 року надано для розгляду Комітету Верховної Ради України Проект 
Постанови №7731/П від 16.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення 
додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких 
інших питань». 
 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 
Проектом Постанови №7731/П від 16.11.2022 року «Про прийняття за основу 

проекту Закону України про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо 
встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця та деяких інших питань» прийнято за основу проект Закону України про 
внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових 
підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань 
(реєстр. № 7731 доопрацьований), поданий народними депутатами України 
Третьяковою Г.М. та іншими. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України 
щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця та деяких інших питань» (далі – проект акта) розроблено з метою 
врегулювання на законодавчому рівні трудових відносин для захисту національних 
інтересів України в умовах збройної агресії проти України. 

Проектом акта пропонується визначити на законодавчому рівні додаткові 
підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за таких умов: 
«вчинення працівником, який працює на об'єктах державної власності, що мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах критичної 
інфраструктури, дій або його бездіяльності, які поза разумним сумнівом можуть 
відноситись до сприяння державі-агресору». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75205
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VII. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо конфіскації та продажу земельних ділянок, власниками яких є 
громадяни країни-агресора» (стан: опрацьовується в Комітеті) 
 

17.11.2022 року надано на ознайомлення керівництву Верховної Ради України 
Проект Закону України №8167-1 від 16.11.2022 року «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо конфіскації та продажу земельних ділянок, 
власниками яких є громадяни країни-агресора».  

 
Зі змістом Проекту Закону можна буде ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проект Закону України №8167-1 від 16.11.2022 року «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо конфіскації та продажу земельних ділянок, 
власниками яких є громадяни країни-агресора» наразі не опубліковано. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75198
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VIII. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного 
стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (стан: 
готується на підпис) 
 

16.11.2022 року прийнято Проект Постанови №8131/П від 14.11.2022 року «Про 
прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну 
інформацією про фінансові рахунки».  

 
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 
Проект Постанови №8131/П від 14.11.2022 року «Про прийняття за основу 

проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про 
фінансові рахунки» прийнято за основу проект Закону України “Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту 
автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (реєстраційний номер 
8131), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Проект Закону розроблено з метою забезпечення впровадження Україною двох 
міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових 
цілей: 

1) Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові 
рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account 
Information (CRS)); 

2) Стандарту щодо обміну інформацією за запитом (EOIR). 
Проектом Закону вносяться зміни до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів, якими пропонується: 
- щодо імплементації CRS: 

• уточнити визначення термінів «фінансовий рахунок», «підзвітний 
рахунок», «фінансовий агент», «контролююча особа», «власник 
рахунка» для приведення їх у відповідність до вимог Загального 
стандарту звітності CRS; 

• встановити пряму вимогу для фінансових агентів застосовувати 
правила Загального стандарту звітності CRS, включаючи коментарі до 
нього, під час здійснення належної комплексної перевірки (due diligence) 
фінансових рахунків; 

• розподілити та уточнити обов’язки фінансових агентів під час 
здійснення ними належної комплексної перевірки фінансових рахунків 
та встановлення підзвітних рахунків для цілей Угоди між Урядом 
України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення 
виконання податкових правил й застосування положень Закону США 
«Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), ратифікованої 
Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання 
податкових правил й застосування положень Закону США «Про 
податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA)», та для цілей 
Багатосторонньої угоди CRS; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75192
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• встановити вимоги щодо мінімального строку зберігання документів, що 
підтверджують виконання фінансовими агентами вимог Загального 
стандарту звітності CRS (щонайменше п’ять років); 

• включити правила запобігання практикам, спрямованим на ухилення від 
виконання фінансовими агентами та власниками фінансових рахунків 
вимог щодо виявлення підзвітних рахунків для цілей CRS відповідно до 
вимог розділу ІХ Загального стандарту звітності CRS; 

• у зв’язку з доповненням Податкового кодексу України статтею 393, 
присвяченою питанням автоматичного обміну інформацією про 
фінансові рахунки, пункт 69.8 статті 69 Податкового кодексу України 
виключити; 

• врегулювати перехідні правила для застосування Загального стандарту 
звітності CRS: визначити 01.01.2023 як дату, з якої фінансові установи 
зобов’язані застосовувати Загальний стандарт звітності CRS для цілей 
виконання вимог Багатосторонньої угоди CRS; визначити 31.12.2023 як 
граничну дату, до якої має бути завершено перевірку існуючих рахунків 
фізичних осіб з високою вартістю, та 31.12.2024 − для рахунків з 
низькою вартістю; 

• упровадити диференційовану систему фінансових (штрафних) санкцій 
для фінансових агентів, що передбачає відповідальність за різні види 
правопорушень, враховуючи істотність правопорушення; 

• передбачити порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій для 
власників фінансових рахунків за подання недостовірної інформації 
фінансовим агентам, у тому числі якщо власники рахунків є 
резидентами інших країн та не зареєстровані у контролюючих органах 
України; 

• ввести правила реєстрації для фінансових агентів, які відповідають 
критеріям підзвітної фінансової установи, для цілей Загального 
стандарту звітності CRS; 

• уточнити правила здійснення камеральних та документальних 
перевірок щодо фінансових агентів для контролю за своєчасністю, 
повнотою та достовірністю подання ними звітності, а також контролю за 
виконанням фінансовими агентами інших обов’язків, передбачених 
Загальним стандартом звітності CRS; 

• внести зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та 
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» для 
приведення їх у відповідність до нових вимог до фінансових агентів 
(банків та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу) щодо 
розкриття інформації для цілей виконання вимог Загального стандарту 
звітності CRS. 

Під час визначення системи відповідальності за порушення вимог Загального 
стандарту звітності CRS, а саме під час встановлення видів правопорушень та розмірів 
фінансових (штрафних) санкцій, враховувались рекомендації Глобального форуму 
(інформацію щодо вищезгаданих рекомендацій викладено у розділі 6.2 та Додатку С 
документа: https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/aeoi-implementation-
toolkit_en.pdf), а також досвід Австралії, Великої Британії, Малайзії, Сінгапуру, Канади 
та Норвегії; 

- щодо імплементації міжнародного стандарту обміну інформацією за 
запитом (EOIR): 
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• для юридичних осіб – резидентів, для іноземних компаній з місцем 
ефективного управління в Україні, нерезидентів, які ведуть діяльність 
через постійні представництва (включаючи партнерства), та визначених 
інших суб’єктів господарювання мінімальний строк зберігання первинних 
документів збільшити з трьох до п’яти років; 

• ввести до Податкового кодексу України визначення терміна 
«партнерство»; 

• уточнити правила надання інформації на запит контролюючих органів 
банками та іншими суб’єктами інформаційних відносин для виконання 
зобов’язань ДПС як компетентного органу України відповідно до 
міжнародних конвенцій, які містять положення про обмін інформацією для 
податкових цілей (для збору інформації за запитами компетентних органів 
інших держав); 

• передбачити для резидентів України, які на договірних умовах надають 
послуги щодо управління або адміністрування іноземними трастами, 
зобов’язання інформувати органи ДПС про укладення відповідних 
договорів, зберігати на території України та надавати на запит 
контролюючого органу документи про структуру власності, КБВ, первинні 
документи та окрему фінансову звітність щодо діяльності іноземних 
трастів; 

• ввести для іноземних компаній з місцем ефективного управління в Україні 
та для нерезидентів, які ведуть в Україні діяльність, що утворює постійне 
представництво, зобов’язання розкривати контролюючим органам 
інформацію про структуру власності та КБВ відповідно до вимог, 
аналогічних тим, що застосовуються до юридичних осіб, які зареєстровані 
в Україні. 
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IX. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю за обігом 
підакцизних товарів» (стан: одержано) 
 

17.11.2022 року надано на ознайомлення керівництву Верховної Ради України 
Проект Закону України №8174-1 від 18.11.2022 року «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів 
контролю за обігом підакцизних товарів».  

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
 Метою Законопроєкту є посилення контролю за виробництвом та обігом 
підакцизних товарів шляхом внесення змін до Податкового кодексу України, Закону 
України від 22.09.2005 № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» (далі – 
Закон № 2899), Закону № 481, Закону № 1978. 
 У Податковому кодексі України передбачити:  

- у підпункті 215.3.2 пункту 215.3 статті 215, що у разі якщо складовими 
частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні 
товари (продукція) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним 
податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), 
які належать до підакцизних товарів (продукції);  

- у підрозділі 5 розділу XX «Перехідні положення» новим пунктом 17-1 такого 
змісту: «17-1. Тимчасово, до 31 грудня 2023 року (включно), але не раніше 
дати припинення або скасування воєнного стану в Україні, при оподаткуванні 
сигарил, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну (код 
товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 00 90): застосовується ставка у 
розмірі 1969,51 гривень за 1 кілограм (нетто); не застосовуються ставки та 
мінімальне акцизне податкове зобов’язання, які встановлені підпунктами 1 та 
2 пункту 17 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» цього Кодексу; на 
марку акцизного податку на сигарили не наноситься додаткове позначення 
передбачене абзацом другим пункту 226.8 статті 226 цього Кодексу; не 
застосовується норма, передбачена абзацом п’ятим пункту 226.8 статті 226 
цього Кодексу до сигарил, які марковані із використанням марок акцизного 
податку на які не нанесено додаткове позначення кількості штук у пачці 
(упаковці)». 

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону № 481, зокрема:  
1) удосконалити механізм ведення Єдиного реєстру місць зберігання, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин що використовуються в 
електронних сигаретах, а саме запровадити:  

- зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, лише в місцях зберігання, які 
внесені безпосередньо ліцензіатом до Єдиного реєстру;  

- виключення місць зберігання з Єдиного реєстру протягом 10 календарних днів 
з дня анулювання/закінчення терміну дії ліцензії, з моменту вручення 
розпорядження.  

2) доповнити статті 3 та 15 Закону № 481 новими підставами для анулювання 
ліцензій:  
3) тимчасово, на період дії воєнного стану, заборонити здійснення торгівлі з 
суб’єктами господарювання, податкова адреса та/або місце здійснення 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75215
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діяльності яких знаходиться на територіях, на яких ведуться бойові дії, та на 
територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської 
Федерації.  
4) встановлення річної плати за ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими 
виробами у розмірі 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 01 січня року, за який вноситься щорічний платіж;  
5) впродовж 2021 – 2022 років для рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, було запроваджено маркування марками акцизного податку, 
встановлено максимальні роздрібні ціни, проте поточними нормами не 
передбачено відповідальність для таких товарів, що передбачає врегулювання 
зазначеним проєктом, зокрема, у разі: роздрібної торгівлі через реєстратор 
розрахункових операцій, програмний реєстратор розрахункових операцій, не 
зазначений у ліцензії; зберігання у місцях зберігання, не внесених до Єдиного 
реєстру; роздрібної торгівлі за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін; 
виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих або без 
марок акцизного податку встановленого зразка чи з підробленими марками 
акцизного податку рідин, що використовуються в електронних сигаретах;  
6) встановлення відповідальності за порушення вимог виробництва та продажу 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які передбачені Законом 
№ 481.  
У статті 13 Закону № 2899 передбачити, що реалізація (продаж) тютюнових 

виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, 
електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових 
виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) 
тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет або цигарок, чи 
поштучно (крім сигар та сигарил) забороняється.  

Відтермінувати введення в дію окремих положень норм Закону № 1978 на час дії 
воєнного та/або надзвичайного стану, але не менше 12 місяців додатково до 
встановлених Законом перехідних періодів. 
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X. Проект Закону України «Про особливості припинення за рішенням власника 
державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (стан: опрацьовується в 
Комітеті) 
 

15.11.2022 року надано на ознайомлення Комітету Верховної Ради України 
Проект Закону України №8205 від 14.11.2022 року «Про особливості припинення за 
рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».  

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проєкт Закону розроблений для вдосконалення законодавчого регулювання 

заходів з припинення державних підприємств та господарських товариств, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі. 

Проєктом Закону встановити особливості припинення юридичних осіб, які 
відносяться до державних підприємств та господарських товариств, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». З цією метою проєкт 
Закону пропонує деталізовано врегулювати здійснення такої процедури припинення.  

Станом на сьогодні на ринку наявні арбітражні керуючі, які мають необхідні 
навички розшуку активів, досвід судової ліквідації державних підприємств та 
господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 
належать державі, в процедурі банкрутства та можуть ефективно виконувати фактично 
здебільшого аналогічні повноваження ліквідатора в процедурі припинення юридичної 
особи за рішенням власника. Крім того, за діяльністю арбітражних керуючих 
встановлений дієвий контроль з боку Дисциплінарної комісії при Міністерстві юстиції 
України, що забезпечує прозорість та законність виконання ними своїх повноважень.  

Законопроєктом встановлюється детальна процедура призначення ліквідаторів, 
вимоги до їх кваліфікації та заходи контролю за їх діяльністю під час процедури 
припинення. Законопроєктом передбачається встановлення основної (відсоток від 
вартості виявленого та реалізованого майна підприємства) та додаткової (на рівні 
мінімальної заробітної плати) винагороди ліквідаторам без будь-якого залучення 
бюджетних коштів, що дозволить розширити ринок та встановити справедливу 
конкуренцію серед потенційних ліквідаторів, а також забезпечить виконання ними 
повноважень на професійному рівні.  

Також пропонується надати власнику державного підприємства можливість 
створити Спеціальний цільовий фонд, до якого будуть перераховуватися кошти, що 
залишилися після реалізації майна підприємств в процедурі припинення після повного 
погашення всієї кредиторської заборгованості. Кошти з такого фонду можуть 
використовуватися для фінансування процедур припинення державних підприємств та 
господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 
належать державі, у яких відсутні / не були виявлені власні активи, що можуть бути 
реалізовані, проте виникають обов’язкові витрати під час процедури припинення та 
необхідно здійснювати оплату роботи ліквідатора. Подібних підприємств (без активів) 
також існує достатня кількість, разом з тим відсутня можливість для органу управління 
фінансувати зазначені витрати за рахунок коштів, що виявлені на інших підприємствах. 
Законопроєкт врегульовує зазначене питання, обмежуючи коло перерозподілу 
фінансових ресурсів в межах об’єктів ліквідації.  

Крім того, такі кошти зможуть спрямовуватися на оплату судового збору та 
авансування винагороди арбітражного керуючого у випадку ініціювання процедури 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75178
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банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, оскільки на сьогодні орган 
управління не має правових підстав для фінансування вказаних дій та відповідного 
джерела фінансування.  

Також передбачається можливість продажу арештованого державного майна у 
випадку, якщо його ринкова вартість більше ніж на 20% перевищує загальний розмір 
всієї кредиторської заборгованості підприємства. У такому випадку майно боржника 
може бути реалізоване єдиним лотом у процедурі ліквідації на прозорих 5 електронних 
торгах, після чого буде погашена вся кредиторська заборгованість разом з виконавчим 
збором та з компенсацією інших витрат у процедурі припинення 
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XІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо створення умов для участі жителів 
територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення та розвитку форм 
місцевої демократії» (стан: опрацьовується в Комітеті) 
 

18.11.2022 року надано на ознайомлення Комітету Верховної Ради України 
Проект Закону України №8212 від 17.11.2022 року «Про внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо створення умов для участі 
жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення та розвитку 
форм місцевої демократії».  

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроект направлений на сприяння участі жителів територіальної громади у 

вирішенні питань місцевого значення, розвиток форм місцевої демократії, що 
дозволить, що сприятиме відкритості та прозорості органів місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується:  
Закріпити обов’язковість прийняття міськими, селищними і сільськими радами 

статутів територіальних громад, який повинен містити відомості про:  
- порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання, 

порядок організації громадських слухань, порядок внесення та розгляду 
місцевої ініціативи;  

- засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб;  

- загальні засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб, депутатів місцевої ради перед територіальною громадою та ін.  

Надати повноваження органам місцевого самоврядування створювати 
консультативні та дорадчі органи. Надати можливість доступу громадськості до 
засідань постійних комісій місцевих рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75212
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XII. Проект Постанови «Про звільнення Пацкана В.В. з посади Голови Рахункової 
палати» (стан: очікує розгляду) 
 

16.11.2022 року надано з висновком Комітету про розгляд Проект Постанови 
№8211 від 16.11.2022 року «Про звільнення Пацкана В.В. з посади Голови Рахункової 
палати».  

 
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 
Проектом Постанови №8211 від 16.11.2022 року «Про звільнення Пацкана В.В. з 

посади Голови Рахункової палати» планується звільнення Пацкана В.В. з посади 
Голови Рахункової палати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75206
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XIІІ. Проект Постанови «Про здійснення начальниками військових адміністрацій 
населених пунктів у Херсонській області повноважень, передбачених частиною 
другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (стан: 
готується на підпис) 
 

16.11.2022 року прийнято Проект Постанови №8209 від 16.11.2022 року «Про 
здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській 
області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану».  

 
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 
Проектом Постанови №8209 від 16.11.2022 року «Про здійснення начальниками 

військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області повноважень, 
передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» планується: 

1. У період дії воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення чи 
скасування: 

1) начальники Кочубеївської, Новоолександрівської, Новорайської, Тягинської 
сільських, Великоолександрівської, Високопільської, Нововоронцовської селищних та 
Бериславської міської військових адміністрацій Бериславського району, Іванівської та 
Нижньосірогозької селищних військових адміністрацій Генічеського району, 
Костянтинівської, Рубанівської сільських, Любимівської, Чаплинської селищних і 
Таврійської міської військових адміністрацій Каховського району, Каланчацької та 
Лазурненської селищних військових адміністрацій Скадовського району, Дар'ївської та 
Чорнобаївської сільських військових адміністрацій Херсонського району Херсонської 
області: 

- крім повноважень, віднесених до їх компетенції Законом України «Про правовий 
режим воєнного стану», здійснюють повноваження відповідних сільських, селищних, 
міських рад, їх виконавчих комітетів, відповідних сільських, селищних, міських голів; 

- можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідних 
сільських, селищних, міських рад (для працівників, посади яких не включені до 
тимчасових штатних розписів, оголошується простій або здійснюється їх переведення 
на рівнозначну чи нижчу посаду); 

2) апарати Дар'ївської, Костянтинівської, Кочубеївської, Новоолександрівської, 
Новорайської, Рубанівської, Тягинської, Чорнобаївської сільських, 
Великоолександрівської, Високопільської, Іванівської, Каланчацької, Лазурненської, 
Любимівської, Нижньосірогозької, Нововоронцовської, Чаплинської селищних, 
Бериславської, Таврійської міських рад та їх виконавчих комітетів, інші виконавчі органи 
(з урахуванням абзацу третього пункту 1 частини другої статті 10 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану»), комунальні підприємства, установи та організації 
відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам відповідних 
військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області. 

 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75200
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XІV. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 
охорони земель» (стан: чинний) 
 

19.11.2022 року набрав чинності Закон України №2698-IX від 19.10.2022 року 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 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: 

 
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» від 19.10.2022 р. № 2698-IX. 

Метою Закону є відновлення системи оформлення прав оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, яка існувала до запровадження воєнного 
стану, підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері охорони земель, 
врегулювання процедури внесення відомостей про якісні характеристики угідь, заходи 
щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель до Державного 
земельного кадастру. 

Зокрема, зміни такі. 
1) припиняються повноваження Ради міністрів АР Крим та місцевих РДА щодо 

здійснення контролю за використанням коштів, що надходили у порядку відшкодування 
сільськогосподарських втрат; 

2) зміна цільового призначення земель сільськогосподарського використання 
здійснюється без відшкодування втрат; 

3) з’являється ще один різновид несільськогосподарських угідь — це землі під 
об’єктами виробництва біометану, які є складовими комплексів з виробництва, 
переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; 

4) юридичні та фізичні особи (або їх спадкоємці), яким належить право постійного 
користування, право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою 
державної чи комунальної власності, можуть викупати земельні ділянки без земельних 
торгів (аукціонів) із розстроченням платежу, а саме: 

• для земель сільськогосподарського призначення — за нормативно грошовою 
оцінкою з розстроченням на 10 років; 

• для земель несільськогосподарського призначення — за експертною оцінкою з 
розстроченням на 30 років; 
5) юридичні особи набувають права на викуп таких земель з 01.01.2024 р.; 
6) відновлено: 

• передачу в оренду земель сільськогосподарського призначення більш ніж на 1 
рік, окрім випадків, коли призупинено функціонування бази ДЗК; 

• безоплатну передачу власникам у приватну власність земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна, та які були передані у користування до 
набрання чинності Земельним кодексом України; 

• земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису та суперфіцію; 
7) містобудівна документація розробляється у формі електронного документа, 

формат якого буде визначено КМУ, на оновленій картографічній основі, облікованій в 
ДКГФУ, в цифровій формі як набори тематичних геопросторових даних у Державній 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2698-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2698-20#Text
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геодезичній референцній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та 
кодування об’єктів містобудування. 
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XV. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» щодо деяких питань визначення правового статусу 
тимчасово окупованих територій України в умовах воєнного стану» (стан: 
готується на підпис) 
 

18.11.2022 року передано на підпис Голові Верховної Ради України Проект 
Закону України №8088 від 29.09.2022 року «Про внесення змін до Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» щодо деяких питань визначення правового статусу тимчасово 
окупованих територій України в умовах воєнного стану».  

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Відповідно до Проекту Закону України №8088 від 29.09.2022 року «Про внесення 

змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» щодо деяких питань визначення правового 
статусу тимчасово окупованих територій України в умовах воєнного стану»:  

- в умовах воєнного стану тимчасово окуповані території, дата початку і дата 
завершення тимчасової окупації визначатимуться Кабінетом Міністрів 
України;  

- Уряд буде наділений повноваженнями щодо можливості визначати, змінювати 
і скасовувати правовий режим тимчасово окупованої території під час дії в 
Україні правового режиму воєнного стану;  

- на адміністративній межі між тимчасово окупованою територією та іншою 
територією України рішенням Кабінету Міністрів України може 
запроваджуватися тимчасовий прикордонний контроль. 

Наразі остаточний текст закону не оприлюднений. Закон набере чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40558
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Постанова «Про реалізацію експериментального проекту із створення, 
впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови 
інфраструктури» (стан: прийнято) 
 
 15.11.2022 року прийнято Постанову №1286 від 15.11.2022 року «Про реалізацію 
експериментального проекту із створення, впровадження та забезпечення 
функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 
управління процесом відбудови інфраструктури». 
 
 Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 
 Постановою №1286 від 15.11.2022 року «Про реалізацію експериментального 
проекту із створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової 
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови 
інфраструктури» погоджено з пропозицією Міністерства інфраструктури стосовно 
реалізації протягом двох років експериментального проекту із створення, впровадження 
та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури (далі — 
експериментальний проект). 

Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту із створення, 
впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури. 

Міністерству інфраструктури протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією 
постановою встановлено забезпечити вжиття заходів, необхідних для реалізації 
експериментального проекту. 

Установлено, що: 
- координатором експериментального проекту є Міністерство 

інфраструктури; 
- учасниками експериментального проекту є Державне агентство 

автомобільних доріг, Державна служба морського і внутрішнього водного 
транспорту та судноплавства, Державна авіаційна служба, Державна 
служба з безпеки на транспорті, Державне агентство інфраструктурних 
проектів, акціонерне товариство “Українська залізниця” (за згодою), 
акціонерне товариство “Укрпошта” (за згодою), підприємства, установи та 
організації, що належать до сфери управління Міністерства 
інфраструктури. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-iz-stvore-a1286
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ІІ. Розпорядження «Про перейменування Володимир-Волинської районної 
державної адміністрації Волинської області» (стан: прийнято) 
 
 15.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження 
№1030-р від 15.11.2022 року «Про перейменування Володимир-Волинської районної 
державної адміністрації Волинської області». 
 
 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
 Розпорядженням №1030-р від 15.11.2022 року «Про перейменування 
Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області» прийнято 
перейменувати Володимир-Волинську районну державну адміністрацію Волинської 
області на Володимирську районну державну адміністрацію Волинської області. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-perejmenuvannya-volodimir-volinskoyi-rajonnoyi-a1030r
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ІІІ. Розпорядження «Про виділення коштів з резервного фонду державного 
бюджету для відновлення об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів 
соціальної сфери у Херсонській області» (стан: прийнято) 
 
 15.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження 
№1029-р від 15.11.2022 року «Про виділення коштів з резервного фонду державного 
бюджету для відновлення об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів соціальної 
сфери у Херсонській області». 
 
 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
 Розпорядженням №1029-р від 15.11.2022 року «Про виділення коштів з 
резервного фонду державного бюджету для відновлення об’єктів критичної 
інфраструктури та об’єктів соціальної сфери у Херсонській області» виділити 
Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової 
адміністрації) 100 000 тис. гривень. 

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету. 

Кошти резервного фонду державного бюджету, виділені згідно з цим 
розпорядженням, використовуються для першочергових робіт з відновлення 
пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів незалежно від форми власності за такими 
напрямами: 

- проведення робіт з обстеження пошкоджених об’єктів; 
- придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для відновлення 

пошкоджених об’єктів; 
- проведення капітального ремонту і реконструкції пошкоджених об’єктів, 

розроблення проектної документації, проведення її експертизи, утримання 
служби замовника, здійснення авторського та технічного нагляду; 

- проведення поточного ремонту заповнення віконних та дверних прорізів (у тому 
числі заміна), фасадів, покрівлі, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і 
систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, 
водовідведення, опалення, електричних мереж (крім заміни обладнання); 

- розбирання зруйнованих конструкцій. 
Кошти резервного фонду державного бюджету не можуть використовуватися для 

поповнення статутного капіталу юридичних осіб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidilennya-koshtiv-z-rezervnogo-fondu-derzhavnogo-byudzhetu-dlya-vidnovlennya-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi-ta-obyektiv-socialnoyi-sferi-u-hersonskij-oblasti-i151122-1029
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ІV. Розпорядження «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у 
власність Славутицької міської територіальної громади» (стан: прийнято) 
 
 15.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження 
№1023-р від 15.11.2022 року «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна 
у власність Славутицької міської територіальної громади». 
 
 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
 Розпорядженням №1023-р від 15.11.2022 року «Про передачу окремого 
індивідуально визначеного майна у власність Славутицької міської територіальної 
громади» прийнято окреме індивідуально визначене майно за переліком згідно з 
додатком у власність Славутицької міської територіальної громади Вишгородського 
району Київської області. Перелік наведено за посиланням. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-peredachu-okremogo-individualno-viznachenogo-majna-u-vlasnist-slavutickoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-1023-151122
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/637/50a/c26/63750ac269b81172291664.doc
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V. Розпорядження «Про погодження реорганізації територіальних органів 
Міністерства у справах ветеранів» (стан: прийнято) 
 
 15.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження 
№1022-р від 15.11.2022 року «Про погодження реорганізації територіальних органів 
Міністерства у справах ветеранів». 
 
 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
 Розпорядженням №1022-р від 15.11.2022 року «Про погодження реорганізації 
територіальних органів Міністерства у справах ветеранів» погоджено з пропозицією 
Міністерства у справах ветеранів щодо реорганізації територіальних органів як 
структурних підрозділів апарату Міністерства за переліком згідно з додатком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pogodzhennya-reorganizaciyi-teritorialnih-organiv-ministerstva-u-spravah-veteraniv-1022-151122
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/637/50a/2e5/63750a2e50abf476598949.doc
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VІ. Постанова «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення обʼєктів критичної 
інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури — 2» (стан: прийнято) 
 
 15.11.2022 року прийнято Постанову №1279 від 15.11.2022 року «Про 
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відновлення обʼєктів критичної інфраструктури в рамках спільного з 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської 
інфраструктури — 2». 
 
 Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 
 Постановою №1279 від 15.11.2022 року «Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення обʼєктів 
критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури — 2» затверджено Порядок 
та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення 
об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури — 2», що 
наведений за посиланням.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-ta-umov-nadannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-na-vidnovlennya-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi-1279-151122
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/637/3b8/feb/6373b8feb5749922187096.doc
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VІІ. Постанова «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738» (стан: прийнято) 
 
 15.11.2022 року прийнято Постанову №1283 від 15.11.2022 року «Про внесення 
змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 
2022 р. № 738». 
 
 Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 
 Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2022 р. № 1283 «Про 
внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 
червня 2022 р. № 738» внесено зміни до Порядку надання грантів для створення або 
розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та порядку надання грантів для 
створення або розвитку тепличного господарства.  

Зокрема, зміни стосуються умов надання грантів на будівництво модульної 
теплиці:  

1. гранти надаються на будівництво модульної теплиці площею не менше 0,4 
гектара та не більше 2,4 гектара відповідно до типового проекту з кількістю 
створених нових робочих місць не менше 14 на 1 гектар площі модульної 
теплиці для її будівництва (встановлення), придбання засобів виробництва 
(садивного матеріалу, насіння, технологічного обладнання), покриття витрат 
на їх доставку та введення в експлуатацію модульної теплиці з урахуванням 
максимального розміру гранту:  
0,4 — 0,6 гектара — 2 млн гривень;  
0,8 — 1,2 гектара — 3,5 млн гривень;  
1,6 — 2,4 гектара — 7 млн гривень;  
2. до заяви обов’язково додається сканована копія проекту будівництва 
модульної теплиці з кошторисною документацією (відповідно до типового 
проекту), підписана особою, яка його розробила;  
3. заяви, подані без сканованої копії проекту будівництва модульної теплиці з 
кошторисною документацією (відповідно до типового проекту), підписаної 
особою, яка його розробила, не розглядаються;  
4. за підсумками проекту будівництва модульної теплиці отримувач 
зобов’язується створити не менше 14 нових робочих місць на 1 гектар 
модульних теплиць.  

Також в порядку надання грантів для садівництва передбачається, що до заяви 
обов’язково додається сканована копія проекту висадки насаджень, підписана особою, 
яка його розробила. Заяви, подані без сканованої копії проекту висадки насаджень, 
підписаної особою, яка його розробила, не розглядаються.  

Нагадаємо, що Міністерство аграрної політики та продовольства України 
розробило програми безповоротних грантів для аграріїв, які були 
затверджені постановою від 21 червня 2022 р. № 738 «Деякі питання надання грантів 
бізнесу». Програми стосуються розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, а 
також тепличних господарств. Основана мета цих програм – підтримка суб'єктів 
підприємництва, агровиробників, створення робочих місць та забезпечення 
продовольчої безпеки. Міністерством вже опрацьовано 219 заявок, що надійшли від 
«Ощадбанку», з яких 57 погоджено на суму 277 229 000,00 гривень. 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadkiv-zatverdzhenykh-postanovoiu-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-21-chervnia-2022-r-738-i270922-1065,
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