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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
I. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту 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) 
 
 24.11.2022 року направлено для розгляду Комітету Верховної Ради України 
Проект Постанови №8198/П від 24.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту 
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 Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 
Проєктом Постанови №8198/П від 24.11.2022 року «Про прийняття за основу 

проекту 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» планується за основу проект 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 (реєстр. № 8198), поданий народним депутатом України Фріс І.П. та іншими 
народними депутатами України 

Законопроектом пропонується тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях та протягом трьох місяців після його припинення чи 
скасування, призначати особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях 
або на території, де ведуться бойові дії, пенсію за віком та по інвалідності із дати, 
наступної за датою досягнення пенсійного віку чи встановлення інвалідності, незалежно 
від дати звернення таких осіб за призначенням пенсії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75233
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75233
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
унормування конкурсної процедури призначення керівників комунальних 
закладів культури та формування базової мережі закладів культури» (стан: 
опрацьовується в Комітеті) 
 
 24.11.2022 року направлено для розгляду до Комітету Верховній Раді України 
Проект Закону України №8216 від 22.11.2022 року «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо унормування конкурсної процедури призначення керівників комунальних 
закладів культури та формування базової мережі закладів культури». 
 

Зі змістом Проектом Закону України можна ознайомитись за наступним 
посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Метою Проекту Закону України №8216 від 22.11.2022 року «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо унормування конкурсної процедури призначення 
керівників комунальних закладів культури та формування базової мережі закладів 
культури» є врегулювання питань щодо призначення керівників комунальних закладів 
культури в населених пунктах з чисельністю жителів до 5 тисяч осіб, формування 
базової мережі закладів культури, переліків закладів культури базової мережі та 
спрощення діяльності театрів. 

Проектом акта визначається право призначення керівників комунальних закладів 
культури в населених пунктах з населенням до 5 тисяч жителів без обов’язкового 
проведення конкурсного добору та уточнюється норма щодо центральних органів 
виконавчої влади, які мають погоджувати виключення закладів культури з базової 
мережі, їх реорганізацію чи ліквідацію, а також центрального органу виконавчої влади, 
що підтримує в актуальному стані базу даних щодо базової мережі закладів культури. 

Також проектом акта уточнюється норма щодо збирання та використання 
адміністративних даних про діяльність театрів, скасовується норма щодо атестації в 
театрах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75224
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75224
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ІIІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну 
службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних 
службовців на основі кваліфікації посад» (стан: опрацьовується в Комітеті) 
 
 24.11.2022 року направлено на розгляд Комітету Проект Закону України №8222 
від 23.11.2022 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 
впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі 
кваліфікації посад». 
 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну 
службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на 
основі класифікації посад» (далі – проект акта) розроблено з метою зміни системи та 
підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби шляхом 
запровадження прозорої системи оплати праці державних службовців на основі 
класифікації посад державної служби, посилення ролі посадового окладу та 
припинення надмірних необґрунтованих виплат, запровадження дієвого механізму 
оптимізації граничної чисельності працівників державних органів, впровадження 
системи грейдів. 

Проектом акта пропонується підвищити конкурентоспроможність заробітної 
плати на посадах державної служби. Протягом п’яти років передбачається досягти від 
70 до 90 відсотків розміру заробітної плати на посадах аналогічного рівня складності та 
відповідальності у приватному секторі. Досягти зазначеного пропонується шляхом 
запровадження класифікації посад, зміни розрахункової величини для визначення 
мінімального розміру посадового окладу державного службовця та встановлення його 
на рівні не менше однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Також 
пропонується закласти дієвий механізм контролю за надмірною кількістю посад 
державної служби, які створюють додаткове навантаження на Державний бюджет, 
зокрема, шляхом проведення НАДС моніторингу оплати праці та кількісного складу 
державних службовців. Також пропонується чітко визначити основну і додаткову 
частини заробітної плати державного службовця, обмежити премії і надбавки, 
забезпечити дотримання Європейських стандартів належного адміністрування 
сформульованих в документі SIGMA «Принципи державного управління», який містить 
систему критеріїв оцінки державного управління. Принципи державного управління 
визнані деякими державами як перелік стандартів та система принципів і критеріїв для 
проведення оцінки реформ державного управління. 

Розуміючи, що рівень оплати праці є важливим фактором залучення 
професіоналів на державну службу, динаміка збільшення фонду оплати праці повинна 
відповідати економічним реаліям України з урахуванням обсягу витрат, необхідних для 
проведення реформи, а підвищення рівня оплати праці державних службовців повинне 
бути обґрунтованим. Саме тому проект акта передбачає відкладене введення в дію 
починаючи з 2023 року, що відображено в його Прикінцевих та перехідних положеннях. 
Набрання чинності законом в цілому передбачено з 2024 року. 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75229
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IV. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
посилення відповідальності у сфері поводження з генетично модифікованими 
організмами» (стан: опрацьовується в Комітеті) 
 
 25.11.2022 року направлено до Комітету Верховної Ради України Проект 
Постанови №5840/П від 25.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
щодо посилення відповідальності у сфері поводження з генетично модифікованими 
організмами». 
 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 

Проектом Постанови №5840/П від 25.11.2022 року «Про прийняття за основу 
проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері поводження з генетично 
модифікованими організмами» планується прийняти за основу проект Закону України 
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
посилення відповідальності у сфері поводження з генетично модифікованими 
організмами (реєстр. № 5840), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Метою прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері 
поводження з генетично модифікованими організмами» (далі - проєкт Закону) є 
приведення у відповідність положень Кодексу України про адміністративні 
правопорушення до Закону України "Про державне регулювання генетично-інженерної 
діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і 
генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки" з 
урахуванням відповідних змін. 

Проєкт Закону приводить окремі положення Кодексу України про адміністративні 
правопорушення у відповідність до Закону України «Про державне регулювання 
генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично 
модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення 
продовольчої безпеки» та посилює відповідальність. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75242
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V. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке 
перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення 
податкового боргу» (стан: чинний) 
 
 25.11.2022 року набрав чинності Закон України №2719-IX від 03.11.2022 року 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України 
щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій 
заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу». 
 

Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 
 
21 листопада 2022 року Президент підписав Закон від 03.11.2022 № 2719-IX «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо 
приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та 
забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» (законопроєкт № 8045). 
24 листопада його опубліковано в «Голосі України». Цей Закон набере чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування. Закон почав діяти з 25 листопада 2022 року.  

Метою закону є удосконалення податкового законодавства та створення в період 
дії воєнного стану умов для належного забезпечення ефективної роботи контролюючих 
органів, створення умов для належного наповнення дохідної частини бюджету за 
рахунок відновлення строків здійснення контролюючими органами заходів з погашення 
податкового боргу, економії бюджетних коштів на сплату судового збору у питаннях, 
пов’язаних зі стягненням сум узгоджених грошових зобов’язань платників податків.  

Закон також спрямований на підвищення ефективності приватизації єдиних 
майнових комплексів державних та комунальних підприємств та збільшення 
надходженню до державного та місцевого бюджетів коштів від приватизації такого 
майна. Крім того, метою є сприяння погашення боргів державних та комунальних 
підприємств перед бюджетом.  

Доповнено ст. 92 Податковий кодекс України новим пунктом встановивши, що у 
разі відчуження у процесі приватизації державного або комунального майна, яке 
перебуває у податковій заставі, у складі єдиного майнового комплексу державного або 
комунального підприємства згода контролюючого органу на відчуження такого майна 
не вимагається якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено 
зобов’язання покупця погасити у повному обсязі суми податкового боргу, у зв’язку з 
яким виникло право податкової застави, не пізніше шести календарних місяців з 
моменту переходу права власності на об’єкт приватизації.  

При цьому державне або комунальне майно, яке відчужується у складі єдиного 
майнового комплексу державного або комунального підприємства не звільняється з 
податкової застави до повного погашення податкового боргу його покупцем. 

У разі продажу у процесі приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу 
державного або комунального підприємства чи інших об’єктів державної та комунальної 
власності покупець набуває усіх прав та обов’язків щодо погашення податкового боргу 
державного або комунального підприємства, що залишився непогашеним на момент 
переходу права власності на об’єкт приватизації. При цьому передбачено, що у разі 
погашення покупцем суми податкового боргу у повному обсязі та у визначений 
договором купівлі-продажу строк, однак не пізніше шести календарних місяців з дати 
укладення договору купівлі-продажу, штрафні санкції і пеня, передбачені статтями 124 
і 129 ПКУ, на такі сплачені суми не застосовуються (не нараховуються), а застосовані 
(нараховані) підлягають анулюванню. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2719-20#Text
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Розпорядження «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 червня 2022 р. № 658» (стан: прийнято) 
 
 22.11.2022 року прийнято Розпорядження №1054-р від 22.11.2022 року «Про 
внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2022 р. 
№ 658». 
 
 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
 Розпорядженням №1054-р від 22.11.2022 року «Про внесення змін у додаток до 
постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2022 р. № 658» внесено у додаток до 
постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2022 р. № 658 «Про утворення Штабу 
з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану». Зі змістом 
Додатку можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-7-chervnya-2022-r-t221122
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-7-chervnya-2022-r-t221122
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/637/f66/6e1/637f666e1fbf0873253640.doc
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ІІ. Розпорядження «Про передачу будівлі у власність Березанської міської 
територіальної громади» (стан: прийнято) 
 
 22.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження 
№1051-р від 22.11.2022 року «Про передачу будівлі у власність Березанської міської 
територіальної громади». 
 
 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
 Розпорядженням №1051-р від 15.11.2022 року «Про передачу будівлі у власність 
Березанської міської територіальної громади» прийнято передати будівлю 
(реєстраційний номер 1675670032104) по вул. Набережній, 4/1, у м. Березані 
Броварського району Київської області, що розміщена на земельній ділянці площею 
0,6798 гектара (кадастровий номер 3210400000:03:009:0003), у власність Березанської 
міської територіальної громади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-peredachu-budivli-u-vlasnist-berezanskoyi-misk-a1051r
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ІІІ. Розпорядження «Про визначення суб’єкта управління нерухомим майном у м. 
Дніпрі» (стан: прийнято) 
 
 22.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження 
№1050-р від 22.11.2022 року «Про визначення суб’єкта управління нерухомим майном 
у м. Дніпрі». 
 
 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
 Розпорядженням №1050-р від 22.11.2022 року «Про визначення суб’єкта 
управління нерухомим майном у м. Дніпрі» прийнято визначити Дніпропетровську 
обласну державну адміністрацію суб’єктом управління повернутими у власність 
держави за рішенням суду будівлями і спорудами (реєстраційний номер 984201712101) 
по вул. Старокозацькій, 52-Г, у м. Дніпрі Дніпропетровської області. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-subyekta-upravlinnya-neruhomim-a1050r
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ІV. Постанова «Про внесення змін до Порядку подання уповноваженими органами 
управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення 
об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації» (стан: прийнято) 
 
 22.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №1312 від 
22.11.2022 року «Про внесення змін до Порядку подання уповноваженими органами 
управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права 
державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації». 
 
 Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 
 Постановою №1312 від 22.11.2022 року «Про внесення змін до Порядку подання 
уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій 
щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації» прийнято внести до Порядку подання уповноваженими органами 
управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права 
державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 387 (Офіційний вісник 
України, 2018 р., № 48, ст. 1661; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2022 р., № 12, ст. 664), зміни, 
що наведені за наступним посиланням.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-podannya-i221122-1312
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/637/e44/e36/637e44e360ce2820141774.doc
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V. Розпорядження «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у 
власність Лисянської селищної територіальної громади» (стан: прийнято) 
 
 22.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження 
№1044-р від 22.11.2022 року «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна 
у власність Лисянської селищної територіальної громади». 
 
 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
 Розпорядженням №1044-р від 22.11.2022 року «Про передачу окремого 
індивідуально визначеного майна у власність Лисянської селищної територіальної 
громади» прийнято передати окреме індивідуально визначене майно за переліком 
згідно з додатком у власність Лисянської селищної територіальної громади 
Звенигородського району Черкаської області. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-peredachu-okremogo-individualno-viznachenogo-majna-u-vlasnist-lisyanskoyi-selishchnoyi-teritorialnoyi-gromadi-i221122-1044
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/637/e03/7e7/637e037e7d7a9323173758.doc
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VІ. Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 
щодо централізованих закупівель лікарських засобів, медичних виробів та 
допоміжних засобів до них» (стан: прийнято) 
 
 22.11.2022 року прийнято Постанову №1301 від 22.11.2022 року «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо централізованих закупівель 
лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них». 
 
 Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 
 Постановою №1301 від 22.11.2022 року «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо централізованих закупівель лікарських засобів, 
медичних виробів та допоміжних засобів до них» прийнято внести до постанов Кабінету 
Міністрів України щодо централізованих закупівель лікарських засобів, медичних 
виробів та допоміжних засобів до них зміни. 
 Прийнято дозволити Міністерству охорони здоров’я на період дії воєнного стану 
здійснювати на основі отриманих заявок для потреб закладів охорони здоров’я, що 
належать до сфери управління Міністерства оборони, — розподіл кисневих станцій, 
закуплених за бюджетною програмою «Централізовані закупівлі кисневих станцій для 
опорних закладів охорони здоров’я» у 2021 році. До заявок додається обґрунтування 
потреби в кисневих станціях, підтвердження можливості замовлення послуг з 
проектування та встановлення кисневих станцій, а також інформація про наявність 
медичних працівників. 

Міністерство оборони зобов’язано забезпечити введення в експлуатацію 
кисневих станцій та створення додаткових кисневих точок відповідно до кількості ліжок, 
призначених для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам закладами охорони 
здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства оборони. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-shchodo-centralizovanih-zakupivel-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-ta-dopomizhnih-zasobiv-do-nih-1301-221122
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/637/e11/e0e/637e11e0e53c0977231377.doc
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VІІ. Постанова «Деякі питання використання коштів для проведення спортивних 
заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей» (стан: прийнято) 
 
 22.11.2022 року прийнято Постанову №1303 від 22.11.2022 року «Деякі питання 
використання коштів для проведення спортивних заходів серед ветеранів війни та 
членів їх сімей». 
 
 Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 
 Постановою Кабінету Міністрів України №1303 від 22.11.2022 року «Деякі питання 
використання коштів для проведення спортивних заходів серед ветеранів війни та 
членів їх сімей» прийнято затвердити Порядок використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для проведення спортивних заходів серед ветеранів війни та 
членів їх сімей,. Зі змістом Порядку можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-vikoristannya-koshtiv-dlya-provedennya-sportivnih-zahodiv-s1303-221122
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/637/e1f/2b1/637e1f2b1e4af315791891.doc
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VІІІ. Постанова «Про затвердження Методики розрахунку плати за видачу 
ветеринарних документів» (стан: набрання чинності через один рік з дня 
припинення/скасування воєнного стану) 
 
 22.11.2022 року було опубліковано додаткову інформацію щодо прийняття 
Постанову №1295 від 18.11.2022 року «Про затвердження Методики розрахунку плати 
за видачу ветеринарних документів». 
 
 Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 
 Постановою №1295 від 18.11.2022 року «Про затвердження Методики розрахунку 
плати за видачу ветеринарних документів» затверджено Методику визначає механізм 
розрахунку плати за видачу ветеринарних документів: міжнародних ветеринарних 
сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних паспортів на тварин. 

Крім цього, вказаною постановою внесено зміни до додатків 1 та 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 «Про затвердження переліку 
платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що 
належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання», а саме ветеринарні 
документи виключено з переліку адміністративних послуг. Відповідно, з набуттям 
чинності постановою буде припинено практику видачі ветеринарних документів 
виключно спеціалістами державних установ, що входять до системи 
Держпродспоживслужби. Право видачі зазначених документів буде поширено, у тому 
числі, на ліцензованих ветеринарних лікарів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodiki-rozrahunku-plati-za-vidachu-veterinarnih-dokumentiv-i181122-1295
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IX. Постанова «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників 
державних підприємств, установ і організацій» (стан: набрання чинності через один 
рік з дня припинення/скасування воєнного стану) 
 
 22.11.2022 року було опубліковано додаткову інформацію щодо прийняття 
Постанову №1306 від 22.11.2022 року «Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників 
державних підприємств, установ і організацій». 
 
 Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
Постановою №1306 від 22.11.2022 року «Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом 
працівників державних підприємств, установ і організацій» прийнято визнати такими, що 
втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України з питань роботи за 
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій згідно з 
переліком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznannya-takimi-shcho-vtratili-chinnist-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-z-pitan-roboti-za-sumisnictvom-pracivnikiv-derzhavnih-pidpriyemstv-ustanov-i-organizacij-1306-221122
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznannya-takimi-shcho-vtratili-chinnist-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-z-pitan-roboti-za-sumisnictvom-pracivnikiv-derzhavnih-pidpriyemstv-ustanov-i-organizacij-1306-221122
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/637/e2d/68d/637e2d68d7e34634995704.doc
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РОЗДІЛ ІІІ. 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

 
І. Наказ «Про затвердження Порядку проведення перевірки контролюючої 
особи» (не набрав чинності) 

 
24.11.2022 року опубліковано додаткову інформацію щодо Наказу №360 від 

01.11.2022 року «Про затвердження Порядку проведення перевірки контролюючої 
особи».  

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
 Затверджено Порядок проведення перевірки контролюючої особи наказом 
Мінфіну наказом від 01.11.2022 № 360 (далі - Порядок). Цей наказ набере чинності з 
дня його офіційного опублікування. 
 Цей Порядок розроблено для застосування посадовими особами контролюючих 
органів під час проведення документальних перевірок контролюючих осіб, якими є 
фізичні або юридичні особи - резиденти України, що є прямими або опосередкованими 
власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії (КІК).  

Дія цього Порядку не поширюється на оформлення результатів перевірок з 
дотримання платником податків інших питань податкового, валютного законодавства, 
законодавства про збір та облік ЄСВ, законодавства з питань дотримання принципу 
"витягнутої руки" та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено 
на контролюючі органи. 

Виїзні/невиїзні позапланові документальні перевірки відповідно до ст. 75 глави 8 
розділу II ПКУ. 

Підставами для проведення перевірки контролюючої особи є отримання 
контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про неподання платником 
податків або подання з порушенням вимог статті 392 ПКУ звіту про контрольовані 
іноземні компанії та/або ненадання контролюючому органу відповіді згідно з пп. 392.6.2 
ПКУ. Перевірка контролюючої особи проводиться також за наявності підстав, 
визначених підпунктами 78.1.1, 78.1.2, 78.1.4, 78.1.5, 78.1.21  ПКУ. 

Предметом перевірки контролюючої особи є своєчасність, достовірність, повнота 
нарахування та сплати податку на прибуток або ПДФО, воєнного збору, а також 
дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи, та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), звітів та 
повідомлень про контрольовані іноземні компанії, інших форм звітності, документів та 
інформації, що визначена, зокрема, пп. 75.1.2 ПКУ. 

Крім того, перевірці підлягає інформація, яка:  
- свідчить про факти неподачі повідомлень, визначених у пп. 392.1.5.3 та пп. 

392.5.5 ПКУ;  
- міститься у повідомленнях, обов'язок щодо подачі яких визначено у пп. 392.1.5.3 

та пп. 392.5.5 ПКУ;  
- визначена у п. 392.4 ПКУ, що свідчить про дотримання/недотримання умов, на 

підставі яких скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не 
підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом 
оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи. 

Тривалість перевірки контролюючої особи не має перевищувати шість місяців. У разі 
необхідності отримання інформації від компетентних органів іноземних держав, 
проведення експертизи та/або перекладу українською мовою документів, необхідних 

https://ips.ligazakon.net/document/RE38768?an=8
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для дослідження відповідності умов діяльності контрольованої іноземної компанії 
та/або її контролюючої особи правилам ПКУ про контрольовані іноземні компанії, строк 
проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника або уповноваженої 
особи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує шість місяців. 
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РОЗДІЛ IV. 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 

І. Щодо продовження програми державної підтримки аграріїв 
 
Інформація оприлюднена за наступним посиланням.  
 
Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про подовження до 30 листопада 

поточного року терміну реєстрації заяв аграріїв у Державному аграрному реєстрі на 
отримання державної допомоги, збільшивши при цьому (на 100 млн гривень) загальний 
обсяг підтримки фермерів та інших виробників сільськогосподарської продукції. 

З 1 вересня 2022 року, тобто початку реалізації програми, у Державному 
аграрному реєстрі, наказом Мінагрополітики затверджено до виплат 13 960 заявок, що 
дозволило розподілити майже мільярд гривень протягом одного місяця. 

Кількість бажаючих учасників програми постійно зростає і наразі становить понад 
33 тисячі потенційних отримувачів державної підтримки. Відтак, прийняте рішення 
дозволить більшій кількості сільгосптоваровиробників отримати кошти. 

Кошти, що надаються в рамках програм допомоги Європейського Союзу на 
підтримку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, використовуються за 
напрямами: 

- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського 
призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності; 

- спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх 
напрямів продуктивності. 

Нагадаємо, що учасниками програми можуть бути лише ті виробники 
сільськогосподарської продукції, котрі зареєстровані у Державному аграрному реєстрі 
та відповідають її критеріям. Адже розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн 
через ДАР. 

За умовами програми, безповоротну допомогу можуть отримати аграрії, які 
мають від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. 
Перші можуть отримати – 3100 грн на один гектар оброблюваних угідь 
сільськогосподарського призначення, але не більше 372 тис. гривень. Другі – 5300 грн 
на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, але не більше 530 тис. гривень. 

Можливість подання заявок відновиться після того, як набере чинності відповідна 
постанова. Потенційним заявникам радимо перевіряти інформацію в ДАР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/news/uvaga-prodovzheno-programu-derzhavnoyi-pidtrimki-agrariyiv
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ІІ. Щодо запуску ведення Державного картографо-геодезичного фонду України 
через геоінформаційну систему в режимі онлайн 

 
Інформація оприлюднена за наступним посиланням. 
 
Держгеокадастр розпочинає приймання та зберігання матеріалів, одержаних за 

результатами виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, і 
забезпечуватиме формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду 
України в електронному вигляді. 

Що це означає? 
Буде значно спрощено процедуру приймання картографічних матеріалів, а у 

перспективі – дозволить швидко та зручно отримати доступ до необхідних 
картографічних матеріалів на певну територію для виконання різних державних завдань 
(при плануванні будь-яких будівельних, інженерних, топографо-геодезичних робіт чи 
вирішення завдань з відновлення та оборони). Забезпечення обліку та доступу до таких 
картографічних матеріалів дозволить уникнути подвійних, а часом і потрійних витрат 
бюджетів громад на дублювання створення таких матеріалів, бюрократію в організації 
даного процесу і, звісно, зменшить вплив людського фактора. 

Для чого це? 
Раніше усі матеріали здавалися фізично, у паперовому вигляді та на магнітних 

носіях, що було незручно та занадто забюрократизовано. Крім цього, відсутність 
належного обліку та доступу до метаданих картографо-геодезичних матеріалів, 
ускладнювала процедуру отримання та ефективного подальшого використання таких 
матеріалів. 

Відтепер приймання картографо-геодезичних і топографічних матеріалів 
(топографічні плани та карти всього масштабного ряду від 1:500 до 1:1 000 000), 
гідрографічних, аерозйомочних матеріалів до Державного картографо-геодезичного 
фонду буде здійснюватись через геоінформаційну систему. 

Важливо, що виконавець картографо-геодезичних робіт буде ідентифікуватись 
через особистий кабінет та підписувати виконані ним роботи. У майбутньому – 
користувачам (органам влади та місцевого самоврядування) буде доступний реєстр 
виконаних та доступних матеріалів на всю територію України, що дозволить розуміти 
стан топографічної вивченості конкретної місцевості та актуальність матеріалів для неї. 

«У такий спосіб, здійснено ще один надважливий крок на шляху до повної 
цифровізації – усі матеріали прийматимуться через особистий кабінет 
геоінформаційної системи. Це зручно, а головне – швидко та доступно», − наголосив 
Денис Башлик, заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

«Важливо, що Державний картографо-геодезичний фонд є невід’ємною 
складовою національної інфраструктури геопросторових даних. Запровадження 
геоінформаційної системи картгеофонду – це лише перший етап, а в подальшому 
планується вдосконалювати його функціонування і користування його відомостями, а 
також розробити інструменти для зручної валідації матеріалів, але про це згодом» - 
відзначив Дмитро Макаренко, заступник Голови Держгеокадастру. 

Довідково 
Наразі приймання геодезичних, топографічних та картографічних матеріалів 

(топографічні плани та карти всього масштабного ряду від 1:500 до 1:1 000 000), 
гідрографічних, аерозйомочних матеріалів до Державного картографо-геодезичного 
фонду планується здійснювати через геоінформаційну систему, передбачивши 
реалізацію наступних вимог: 

1) Державний картографо-геодезичний фонд України функціонує у складі 
національної інфраструктури геопросторових даних і формується на основі збирання, 

https://www.kmu.gov.ua/news/derzhgeokadastr-zapuskaye-vedennya-derzhavnogo-kartografo-geodezichnogo-fondu-ukrayini-cherez-geoinformacijnu-sistemu-v-rezhimi-onlajn
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обробки, обліку топографо-геодезичних і картографічних матеріалів в електронній 
(цифровій) формі, отриманих у результаті виконання загальнодержавних топографо-
геодезичних і картографічних робіт, а також спеціальних топографо-геодезичних і 
картографічних робіт, результати яких мають міжвідомче значення, для використання 
їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також 
фізичними та юридичними особами; 

2) ведення Державного картографо-геодезичного фонду України здійснюється 
шляхом створення та підтримання функціонування геоінформаційної системи та 
відповідних геоінформаційних сервісів, які забезпечують приймання, облік, зберігання, 
аналіз і оброблення матеріалів та даних, що надходять на зберігання, а також 
оприлюднення метаданих про них на національному геопорталі; 

3) формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, 
приймання матеріалів та їх автоматизована перевірка (валідація) здійснюються 
адміністратором – визначеним державним унітарним підприємством, державною 
організацією (установою, закладом), що належить до сфери управління центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; 

4) адміністратор Державного картографо-геодезичного фонду України 
забезпечує доступ сертифікованим інженерам-геодезистам для здійснення 
автоматизованої перевірки (валідації) відповідності електронного документа, що 
містить відомості про результати топографо-геодезичних і картографічних робіт в 
електронній (цифровій) формі, встановленим вимогам щодо змісту, структури і 
технічних характеристик до розроблення такого документа до подання заяви про 
внесення відповідних відомостей до Державного картографо-геодезичного фонду 
України. За результатами перевірки формується електронний протокол перевірки з 
описом помилок (за наявності). 
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