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РОЗДІЛ І. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

I. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» щодо поновлення конкурсів та подання декларації на посади державної 

служби та місцевого самоврядування» (стан: знято з розгляду) 

 

 24.02.2023 року відкликано Проект Закону України №9041 від 21.02.2023 року «Про 

правовий режим воєнного стану» щодо поновлення конкурсів та подання декларації на посади 

державної служби та місцевого самоврядування». 

 

Зі змістом Проекту Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 

Метою даного проекту було виконання однієї з основних вимог Європейського Союзу – 

посилення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією. 

Законопроект передбачав поновлення процедури призначення за конкурсом та подання 

декларації, а також процедури прийняття кадрових рішень щодо посад в органах місцевого 

самоврядування, органах державної влади, посад керівників суб’єктів комунального сектору 

економіки в умовах воєнного стану на територіях де ведуться воєнні (бойові) дії та тимчасово 

окупованих територіях. 

У законопроекті пропонувалось внести зміни до Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» щодо поновлення конкурсів та подання декларації на посади державної служби 

та місцевого самоврядування …. в частині:  

1. Установити, що суб’єкт декларування зобов’язаний подати декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк 

подання якої припадає на період з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом 

України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо 

поновлення конкурсів та подання декларації на посади державної служби та місцевого 

самоврядування», протягом дев’яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування, 

але не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності зазначеним Законом.  

2. Тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану на територіях 

адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових 

дій та тимчасово окупованих територіях, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 

України особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого 

самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 

комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб’єктом 

призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, 

обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, 

обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової 

картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб 

громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, 

встановленими щодо відповідних посад. 

 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41384
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41384
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності 

малих виробництв виноробної продукції» (стан: опрацьовується в Комітеті) 

 

 20.02.2023 року надано для ознайомлення Комітету Верховної Ради України Проект 

Закону України №9030 від 17.02.2023 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської 

діяльності малих виробництв виноробної продукції». 

 

Зі змістом Проекту Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 

Законопроєкт розроблено з метою приведення національного законодавства у 

відповідність до міжнародних практик та сучасних трендів розвитку виноробної галузі; зняття 

необґрунтованих адміністративних бар’єрів для діяльності суб’єктів господарювання, що 

займаються виробництвом вин виноградних, вин плодовоягідних та/або напоїв медових; 

створення сприятливих умов для розвитку малих виробництв виноробної продукції в Україні. 

Основні положення проєкту Закону спрямовані на законодавче розв’язання проблем у 

виноробній сфері. Зокрема, пропонується скасувати низку необґрунтованих регуляторних 

бар’єрів, бюрократичних процедур та обмежень, що стримують розвиток цієї галузі.  

Насамперед, передбачається скасування необхідності отримання малими 

виробництвами виноробної продукції ліцензії на здійснення діяльності з виробництва 

алкогольних напоїв. Натомість пропонується передбачити створення Реєстру малих виробництв 

виноробної продукції, включення до якого буде підставою для набуття суб’єктом 

господарювання статусу малого виробництва виноробної продукції.  

По-друге, передбачається зменшити обтяжливі вимоги до матеріальнотехнічної бази 

малих виробництв виноробної продукції з огляду на те, що їм надається право закуповувати 

сировину (виноград, плоди, ягоди, мед) українського походження.  

По-третє, передбачається спрощення процедури звітності, а саме діючої сьогодні 

обтяжливої щомісячної звітності на щорічну, що зменшить бюрократичне навантаження на 

малих виробників виноробної продукції.  

Водночас, передбачається відповідальність малих виробництв виноробної продукції у 

вигляді штрафу за неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з 

недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та 

експорту) алкогольних напоїв.  

Встановлюється, що суб᾽єкт господарювання набуває прав малого виробництва 

виноробної продукції шляхом подання декларації про початок виробництва алкогольних напоїв 

(вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових) та включення до 

Виноградарсько-виноробного реєстру.  

Передбачається порядок ведення та адміністрування Виноградарськовиноробного 

реєстру, який здійснюватиме центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського 

господарства та з питань продовольчої безпеки держави.  

По-четверте, у чинному законодавстві діють норми щодо розливу виноробної продукції 

виключно у скляну тару. Такі норми свідчать про застарілість національних стандартів. У таких 

економічно розвинених країнах світу, як США, Великобританія та Франція, розлив вин 

дозволено у металеві банки із харчового алюмінію, а також кеги із алюмінію та нержавіючої 

сталі. 

Тому, з огляду на сучасну міжнародну практику, пропонується дозволити розлив вина у 

металеві банки із харчового алюмінію, а також кеги із алюмінію та нержавіючої сталі.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41356
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41356
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В Закон України «Про виноград та виноградне вино» пропонується внести зміни в 

частині відмови від обов’язковості застосування до малих виробників виноробної продукції 

обмежень щодо визначення з виділенням у натурі зони виробництва винограду та 

регламентування сортового складу вирощування винограду відповідно до спеціалізації району 

виноградарства та врегулювати питання ліцензування 
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ІІІ. Проект Закону України «Про внесення зміни до розділу Х «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо можливості змінення умов 

договору про закупівлю» (стан: опрацьовується в Комітеті) 

 

 23.02.2023 року надано для ознайомлення Комітету Верховної Ради України Проект 

Закону України № 9027 від 17.02.2023 року «Про внесення зміни до розділу Х «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо можливості змінення 

умов договору про закупівлю». 

 

Зі змістом Проекту Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 

 Внесення запропонованих змін дозволить уникнути ризиків невиконання укладених 

договорів в період з 01 липня 2020 року по 24 лютого 2022 року та нададуть можливість 

сторонам договору обґрунтовано та за взаємною згодою змінити ціну договору про закупівлю, 

що укладений у вказаний період, після проходження повторної експертизи. 

 Законопроектом пропонується розділ Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про публічні закупівлі» доповнити пунктом 3-9 такого змісту:  

«3-9. Установити, що істотні умови договору про закупівлю, укладеного з урахуванням вимог 

цього Закону в період з 01 липня 2020 року по 24 лютого 2022 року включно, можуть 

змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, у 

випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 Закону, та/або у випадку: 

1) збільшення ціни договору про закупівлю робіт (без зміни обсягів робіт та без зміни їх якості) 

за результатами коригування та перезатвердження проекту будівництва в установленому 

законодавством порядку, яке має бути документально підтверджене експертною організацією, 

що має право на проведення експертизи проекту будівництва відповідно до законодавства, у 

разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни та не раніше ніж через шість 

місяців з моменту підписання договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого 

збільшення ціни не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;  

2) збільшення ціни договору про закупівлю послуг з поточного ремонту (без зміни обсягів таких 

послуг та без зміни їх якості), яка має бути документально підтверджена експертною 

організацією, що має право на проведення експертизи проекту будівництва відповідно до 

законодавства, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни та не раніше 

ніж через шість місяців з моменту підписання договору про закупівлю, якщо загальна вартість 

такого збільшення ціни не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;  

3) зміни чи встановлення порядку зміни ціни в договорі про закупівлю для випадків, 

передбачених абзацами другим і третім цього пункту. Збільшення ціни договору про закупівлю 

в результаті всіх змін істотних умов, внесених на підставі абзаців другого і третього цього 

пункту сумарно не повинно перевищувати 50 відсотків ціни договору про закупівлю, 

передбаченої в такому договорі при його укладанні.  

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим 

пунктом, замовник протягом трьох робочих днів з дня внесення сторонами таких змін 

оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, зміни до договору 

про закупівлю, кошторисну документацію у новій редакції, а також висновок експертної 

організації, який був підставою для внесення відповідних змін до істотних умов договору.  

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю повинно також містити 

інформацію, визначену частиною восьмою статті 41 цього Закону (крім відомостей, визначених 

пунктом 8 частини восьмої статті 41 цього Закону)». 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41378
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41378
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ІV. Проект Постанови «Про направлення на повторне друге читання проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації 

топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах 

України» (стан: готується на підпис) 

 

 24.02.2023 року передано на візування в Головний комітету Верховної Ради України 

Проект Постанови №7253/П1 від 23.02.2023 року «Про направлення на повторне друге читання 

проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо 

деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах 

України». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

 Проектом Постанови №7253/П1 від 23.02.2023 року «Про направлення на повторне друге 

читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» 

щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених 

пунктах України» планується Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. № 7253) повернути Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування для доопрацювання з урахуванням поправок та 

пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок 

і пропозицій наполовину, та внесення на розгляд у повторному другому читанні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41441
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41441
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ІV. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди та 

приватизації державного та комунального майна» (стан: очікує розгляду) 

 

 24.02.2023 року надано для розгляду в Комітет Верховної Ради України Проект 

Постанови №6102-д/П від 23.02.2023 року «Про прийняття за основу проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди 

та приватизації державного та комунального майна». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

 Проектом Постанови №6102-д/П від 23.02.2023 року «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження 

законодавства у сфері оренди та приватизації державного та комунального майна» планується 

прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо узгодження законодавства у сфері оренди та приватизації державного та комунального 

майна (реєстр. № 6102-д). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41390
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41390
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V. Проект Постанови «Про перейменування села Лопухів Тячівського району 

Закарпатської області» (стан: очікує розгляду) 

 

 23.02.2023 року надано з висновком Комітету Верховної Ради України Проект Постанови 

№9054 від 22.02.2023 року «Про перейменування села Лопухів Тячівського району 

Закарпатської області». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

 Закарпатська обласна рада звернулась до Верховної Ради України з поданням про 

перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області на село Брустури.  

Село Лопухів входить до складу Усть-Чорнянської селищної територіальної громади та 

знаходиться на відстані 8 км від її адміністративного центру смт. Усть-Чорна. На сьогоднішній 

день в населеному пункті проживає близько 3300 мешканців.  

Перейменування села Лопухів ініційовано його жителями з метою «відмови від зрадянщеної 

форми назви і повернення населеному пункту історично справедливої назви «Брустури» із 

традиційним та звичним для жителів звучанням».  

Відповідно до матеріалів, наданих Закарпатською обласною радою, село Лопухів було 

засноване у 1638 році і до перейменування у 1946 році найменувалося «Брустури».  

Питання про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області 

підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до 

законодавства Усть-Чорнянською селищною, Тячівською районною та Закарпатською 

обласною радами.  

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримує подання Закарпатської 

обласної ради щодо перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області на 

село Брустури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41411
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VІ. Проект Постанови «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з 

інвалідністю на працю» (стан: готується на підпис) 

 

 23.02.2023 року одержано Верховною Радою після прийняття Проект Постанови № 5344-

д/П1 від 23.02.2023 року «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на 

працю». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

 Проект Постанови № 5344-д/П1 від 23.02.2023 року «Про направлення на повторне 

перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю» планується направити до Комітету Верховної 

Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів для підготовки на розгляд 

у повторному першому читанні Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю (реєстр. № 5344-д). 

 Проект акта розроблено з метою створення умов для реалізації особами з інвалідністю 

права на працю.  

 Ратифікувавши Конвенцію ООН «Про права інвалідів» та Конвенцію МОП № 142 «Про 

професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів», Україна 

взяла на себе зобов’язання забезпечувати право осіб з інвалідністю на самостійність і повну 

участь у житті суспільства, вживати заходів для реалізації права на освіту й професійну 

підготовку, сприяти їх доступу до відкритого ринку праці. Україна має забезпечувати і 

заохочувати реалізацію права на працю осіб з інвалідністю шляхом ужиття, у тому числі в 

законодавчому порядку, належних заходів, спрямованих на: розширення можливостей для 

індивідуальної трудової діяльності, підприємництва, розвитку кооперативів і організації 

власної справи; прийняття осіб з інвалідністю на роботу у державному секторі; здійснення для 

осіб з інвалідністю заходів розумного пристосування робочого місця; стимулювання наймання 

осіб з інвалідністю у приватному секторі; заохочення набуття вказаними особами досвіду 

роботи в умовах відкритого ринку праці; заохочення програм професійної реабілітації, 

збереження робочих місць і повернення осіб з інвалідністю на роботу.  

Приєднавшись до Європейської соціальної хартії (переглянутої), Україна зобов’язалась 

активно сприяти зайнятості осіб з інвалідністю, їх професійній орієнтації і навчанню, 

створювати умови для використання їхньої праці у звичайному виробничому середовищі, а там, 

де це неможливо, створювати спеціальні робочі місця і підприємства. Одним із пріоритетів 

державної політики в Україні є забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці з метою 

підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю.  

Однак на сьогодні рівень працевлаштування осіб з інвалідністю є вкрай низьким: лише 

близько 17 % осіб з інвалідністю були працевлаштованими у 2021 році. Здійснення заходів щодо 

сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю належить до завдань Фонду соціального 

захисту осіб з інвалідністю та Державної служби зайнятості. Діяльність цих установ не можна 

визнати ефективною. Так, у 2021 році не було профінансовано створення жодного спеціального 

робочого місця для працевлаштування особи з інвалідністю, а фінансування заходів сприяння 

самозайнятості осіб з інвалідністю шляхом надання одноразової фінансової допомоги для 

організації підприємницької діяльності було реалізовано для 1 особи з 10 запланованих. В 

умовах воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією російської федерації, 

проблема буде лише загострюватися, оскільки кількість осіб з інвалідністю зростатиме, а 

завданням держави повинно бути не лише надання соціальних виплат і послуг, але й 

максимально можливе сприяння їх економічній самостійності.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41443
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41443
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40853
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Додатковою проблемою є відсутність у чинному законодавстві України реальних 

стимулів для роботодавця щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, недостатні стимули для 

заохочення осіб з інвалідністю до зайнятості. Усі ці фактори призводять до того, що люди з 

інвалідністю не можуть працевлаштуватися.  

Водночас досвід іноземних країн свідчить, що створення сприятливих умов для 

роботодавців у вигляді пільг, фінансової допомоги, тощо, безпосередньо впливає на рівень 

забезпечення такими особами працевлаштування осіб з інвалідністю. 
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VІІ. Проект Постанови «Про перейменування села Московське Шосткинського району 

Сумської області» (стан: очікує розгляду) 

 

 23.02.2023 року надано з висновком Комітету про розгляд Верховною Радою після 

прийняття Проект Постанови №9053 від 22.02.2023 року «Про направлення на повторне перше 

читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

 Сумська обласна рада звернулась до Верховної Ради України з поданням про 

перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області на село Київське.  

Село Московське входить до складу Шосткинської міської територіальної громади та 

знаходиться на відстані 27 км від її адміністративного центру міста Шостка. На сьогоднішній 

день в населеному пункті проживає 16 мешканців.  

Перейменування села Московське ініційовано його жителями з метою «дерусифікації 

назви населеного пункту».  

Відповідно до матеріалів, наданих Сумською обласною радою, назва населеного пункту 

походить від назви столиці російської федерації міста москва. Враховуючи повномасштабну 

військову агресію, яку російська федерація чинить проти України та Українського народу, 

жителями населеного пункту було запропоновано змінити назву на «Київське».  

Питання про перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області 

підтримане територіальною громадою на загальних зборах жителів села, погоджено відповідно 

до законодавства Шосткинською міською, Шосткинською районною та Сумською обласною 

радами.  

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримує подання Сумської 

обласної ради щодо перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області 

на село Київське. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41410
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VIII. Проект Закону України «Про колективні угоди та договори» (стан: прийнятий 

Верховною Радою України) 

 

 23.02.2023 року передано на підпис Президенту Проект Закону України №7628 від 

02.08.2022 року «Про колективні угоди та договори». 

 

Зі змістом Проекту Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 

 Метою прийняття проекту Закону України «Про колективні угоди та договори» (далі – 

проект акта) є підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, 

посилення захисту прав працівників і роботодавців, налагодження співпраці сторін соціального 

діалогу. 

Законопроектом пропонується: 

– уточнити сферу дії колективних угод і договорів; 

– визначити порядок застосування роботодавцем умов колективних угод у разі обов’язковості 

врахування положень кількох угод; 

– розширити суб’єктний склад сторін колективних переговорів на галузевому рівні з 

урахуванням пріоритетного права участі репрезентативних суб’єктів; 

– встановити взаємозв’язок між нормами колективних угод галузевого і територіального рівня, 

передбачивши можливість укладення територіальних угод в окремій галузі; 

– врегулювати питання утворення спільного представницького органу сторони на будь-якому 

рівні діалогу; 

– передбачити можливість призупинення та зупинення дії окремих положень колективних угод 

і договорів, можливість приєднання до сторін угод і договорів нових суб'єктів; 

– надати можливість залучати громадські об’єднання до участі в консультаціях, обміну 

інформацією, якщо їх мета (цілі) та напрями статутної діяльності відповідають суті питання, що 

розглядається. 

Крім того проектом акта пропонується внести зміни до законодавчих актів з метою 

приведення їх норм у відповідність до його положень, осучаснення термінології, врегулювання 

окремих питань, що стосуються взаємовідносин між профспілками і роботодавцями. 

З метою забезпечення можливості практичної реалізації положення частини першої 

статті 32 проекту акта одночасно окремим законопроектом пропонується внести зміни до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/JI07850I?an=ul-1
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI07850I?an=ul-1
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РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

І. Розпорядження «Деякі питання Фонду часткового гарантування кредитів у сільському 

господарстві» (стан: прийнято) 

 

 21.02.2023 року прийнято Розпорядження №161-р від 21.02.2023 року «Деякі питання 

Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». 

 

 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

 З метою забезпечення проведення конкурсного відбору кандидатів на посади 

незалежних членів ради Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві 

визначити товариство з обмеженою відповідальністю «Екзекьютів Серч Юкрейн» (код згідно з 

ЄДРПОУ 39766020) як переможця конкурсу компанією з добору персоналу для відбору 

кандидатів на посади незалежних членів ради зазначеного Фонду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-fondu-chastkovoho-harantuvannia-kredytiv-u-silskomu-hospodarstvi-i210223-161
https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-fondu-chastkovoho-harantuvannia-kredytiv-u-silskomu-hospodarstvi-i210223-161
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ІІ. Проект Постанови «Про внесення змін до Технічного регламенту затвердження типу 

сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних 

машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів» (стан: оприлюднено для 

обговорення) 

 

 24.02.2023 року оприлюднено для обговорення на веб-сайті Міністерства аграрної 

політики та продовольства України Проект Постанови «Про внесення змін до Технічного 

регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх 

причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів». 

 

 Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

 Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських 

тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих 

технічних вузлів» (далі – проект постанови) є необхідність врегулювання правових прогалин 

щодо діяльності органів затвердження типу в частині затвердження типу одиничних зразків 

сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та партій таких зразків, що, в 

свою чергу, сприятиме технічному переоснащенню сільськогосподарських підприємств в 

умовах воєнного стану.  

Підпунктом 8-2 пункту 4 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, 

самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних 

машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету 

міністрів України  від 08 липня 2009 року № 694, визначено, що до заяви про реєстрацію машин, 

які реєструються вперше, серед іншого, подається сертифікат відповідності затвердженому 

типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката 

затвердження типу, – для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження 

типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних 

машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1367 (далі – Постанова № 1367) або 

сертифікат затвердження типу, виданий на одиничні зразки машин органом з оцінки 

відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо 

затвердження типу. 

При цьому, процедура щодо отримання сертифікату затвердження типу, виданого на одиничні 

зразки сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів, законодавчо не 

врегульована.  

Таким чином, наразі реєстрація одиничних зразків сільськогосподарських і лісогосподарських 

транспортних засобів та партій таких зразків неможлива. 

Усунення юридичних прогалин та неузгодженостей при реєстрації одиничних зразків 

сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та партій таких зразків 

потребує внесення відповідних змін до Постанови № 1367.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-tehnichnogo-reglamentu-zatverdzhennya-tipu-silskogospodarskih-ta-lisogospodarskih-traktoriv-yih-prichepiv-i-zminnih-prichipnih-mashin-sistem-skladovih-chastin-ta-okrem-2
https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-tehnichnogo-reglamentu-zatverdzhennya-tipu-silskogospodarskih-ta-lisogospodarskih-traktoriv-yih-prichepiv-i-zminnih-prichipnih-mashin-sistem-skladovih-chastin-ta-okrem-2
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РОЗДІЛ ІІІ. 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

 

І. Наказ «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову 

в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних» (стан: набрання чинності з 08.03.2023 року) 

 

21.02.2023 року був опублікований в «Офіційному віснику» Наказ №19 від 12.01.2023 

року «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в 

реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних».  

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Наказом Мінфіну від 12.01.2023 № 19 затверджені зміни до Порядку прийняття рішень 

про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних. Він набирає чинності через 15 днів з дня його 

офіційного опублікування.  

Мінфін уточнив у Порядку, що за результатами розгляду поданих письмових пояснень 

та копій документів комісія регіонального рівня упродовж 5 робочих днів, що настають за днем 

отримання пояснень та копій документів:  

- або приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в РПН та надсилає його платнику податку;  

- або направляє повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або 

документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення 

про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН (далі - Повідомлення) з пропозицією щодо надання додаткових 

пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК;  

- або приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН у разі надання платником 

податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства, та надсилає 

його платнику.  

Платник податку матиме право подати додаткові пояснення та копії документів на 

підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, протягом 5 робочих днів з дня, наступного за 

днем отримання Повідомлення.  

Додаткові письмові пояснення та копії документів, платник податку подає до ДПС в 

електронній формі.  

За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів комісія 

регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання, приймає 

рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.  

Якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів, тоді комісія 

регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН протягом 5 

робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання.  

Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН в 

разі:  

- ненадання/часткового надання додаткових письмових пояснень та копій документів 

стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, 

при отриманні Повідомлення;  

- та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із 

порушенням законодавства.  

В Порядку наводяться форми, а саме:  

- рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН;  

https://ips.ligazakon.net/document/RE39354?an=2
https://ips.ligazakon.net/document/RE39354?an=2
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- повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, 

необхідних для розгляду питання прийняття комісією з питань зупинення реєстрації 

ПН/РК в ЄРПН головних управлінь ДПС України в областях, м. Києві та Офісу великих 

платників податків ДПС рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН. 

21.02.2023 року Наказ був опублікований в «Офіційному віснику». Цей наказ набере 

чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікування - з 8 березня 2023 року. 
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