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РОЗДІЛ І. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

І. Постанова «Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської 

області» (стан: набрала чинності) 

 

18.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про перейменування 

Володимир-Волинського району Волинської області». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Володимир-Волинський район Волинської області перейменований на 

Володимирський район. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2405-20#Text
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ІІ. Постанова «Про здійснення начальниками Дружківської, Костянтинівської та 

Слов’янської міських військових адміністрацій Краматорського району Донецької 

області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про 

правовий режим воєнного стану"» (стан: очікує публікації) 

 

18.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про здійснення 

начальниками Дружківської, Костянтинівської та Слов’янської міських військових 

адміністрацій Краматорського району Донецької області повноважень, передбачених 

частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

У період дії воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення чи 

скасування: 

1) начальники Дружківської, Костянтинівської та Слов’янської міських військових 

адміністрацій Краматорського району Донецької області: 

крім повноважень, віднесених до їх компетенції Законом України "Про правовий 

режим воєнного стану", здійснюють повноваження відповідних міських рад, їх 

виконавчих комітетів, відповідних міських голів; 

можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідної міської 

ради (для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розписів, 

оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду); 

2) апарати Дружківської, Костянтинівської та Слов’янської міських рад та їх 

виконавчі комітети, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та 

організації Дружківської, Костянтинівської та Слов’янської міських територіальних 

громад підпорядковуються відповідно начальнику Дружківської міської військової 

адміністрації Краматорського району Донецької області, начальнику Костянтинівської 

міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області та начальнику 

Слов’янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2397-IX#Text
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ІІІ. Закон України «Про вихід з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в 

митних справах» (стан: передано на підпис Президенту) 

 

19.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про вихід з 

Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах». 

 

Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 

Вихід України з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, 

підписаної в м. Москві 15 квітня 1994 року та ратифікованої Законом України від 15 

грудня 1999 року № 1301−XIV (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 1, ст. 6). 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1408702
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ІV. Закон України «ратифікацію Поправки та Другої поправки до Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (стан: 

передано на підпис Президента) 

 

18.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «ратифікацію 

Поправки та Другої поправки до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище 

у транскордонному контексті». 

 

Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 

Ратифікувати Поправку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 

середовище у транскордонному контексті, прийняту 27 лютого 2001 року у м. Софії 

(додається), та Другу поправку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 

середовище у транскордонному контексті, прийняту 4 червня 2004 року в м. Цавтаті 

(додається), які набирають чинності для України на дев’яностий день після здачі на 

зберігання депозитарію документа про ратифікацію. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39685
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V. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» (стан: передано на підпис 

Президенту) 

 

18.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних 

форм зайнятості». 

 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Вводиться нова особлива форма трудового договору – трудового договору з 

нефіксованим робочим часом.  

Відповідно до умов такого договору обов’язок працівника виконувати роботу 

виникає виключно за умови надання власником або уповноваженим ним органом 

доступної роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно. 

Використання трудового договору з нефіксованим робочим часом посилює 

мобільність працівника, дає більшу свободу вибору у реалізації права на працю, а також 

створює зручний законодавчий механізм легалізації праці фрілансерів, які надають 

перевагу виконанню короткострокових проектів та не обмежуються виконанням робіт у 

одного замовника.  

Трудовий договір із нефіксованим робочим часом за своєю юридичною природою є 

аналогом іноземного «zero hours contract», який на сьогодні широко застосовується у 

Великобританії, Бельгії, Нідерландах, Угорщині тощо. Кількість трудових договорів із 

нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10 відсотків 

загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Установлення 

законодавчого ліміту на кількість таких договорів у одного роботодавця та на мінімальну 

тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі такого трудового 

договору сприяє захисту працівника від потенційних зловживань з боку роботодавця. 

Крім цього, не обмежуються і всі інші трудові права працівників, які працюють за таким 

трудовим договором.  

Передбачено, що роботодавець не може забороняти чи створювати перешкоди 

працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим 

робочим часом, виконувати роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця. 

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом має містити спосіб та строк 

повідомлення працівника про наявність роботи, спосіб та строк повідомлення від 

працівника про готовність приступити до роботи, інтервали, в які від працівника можуть 

вимагати працювати (базові години та дні). 

Заробітна плата виплачується працівникові, який виконує роботу на підставі 

трудового договору з нефіксованим робочим часом, за фактично відпрацьований час. 

Працівник може відмовитися від виконання роботи, якщо роботодавець 

вимагатиме виконання роботи поза межами базових днів та годин або якщо його буде 

повідомлено про наявність роботи із порушенням мінімальних строків визначених 

трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Якщо працівник протягом 

календарного місяця виконуватиме роботу менше 8 годин, йому має бути виплачена 

заробітна плата не менше ніж за восьмигодинний робочий час. 

Трудові договори з нефіксованим робочим часом впроваджуються як альтернатива 

договорам цивільно-правового характеру. Працівник зможе поєднувати легальну роботу в 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/25760
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кількох роботодавців і при цьому матиме базові соціальні гарантії (забезпечення 

лікарняними, відпустками, достатнім рівнем заробітної плати тощо). 
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VІ. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього 

підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку 

діяльність» (стан: закон прийнято) 

 

19.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у 

сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження 

на підприємницьку діяльність». 

 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Внесено зміни і доповнення до таких законодавчих актів:  

Кодексу законів про працю України:  

- запроваджується договірний режим регулювання трудових відносин, який буде 

застосовуватися до трудових відносин, що виникають між: працівниками та 

роботодавцями - суб’єктами малого і середнього підприємництва з кількістю працівників 

до 250 осіб; роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад 8 

мінімальних заробітних плат на місяць; 

- передбачається добровільність застосування договірного режиму регулювання 

трудових відносин роботодавцями, які відповідно до встановлених критеріїв мають право 

його застосовувати; 

- визначається механізм і особливості застосування договірного режиму 

регулювання трудових відносин; 

- передбачається, що встановлення вимоги щодо ведення і надання суб’єктами 

господарювання документів з питань, які врегульовані трудовим договором, не 

допускається; 

- визначаються особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток 

без збереження заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових 

відносин; 

- встановлюється, що договірний режим регулювання трудових відносин не 

поширюються на трудові відносини, що виникають між працівниками та роботодавцями, 

які є юридичними особами публічного права; 

- визначаються основні регулюючі функції, істотні умови (в т. ч. загальні засади 

організації індивідуальних умов праці, зміни умов праці, безпеки і захисту праці 

працівника) та порядок укладення трудового договору в умовах договірного режиму 

регулювання трудових відносин; 

- встановлюються строки і періодичність виплати заробітної плати в умовах 

договірного режиму регулювання трудових відносин – визначається, що заробітна плата 

виплачується не рідше одного разу на місяць; 

- визначається порядок припинення трудового договору в умовах договірного 

режиму регулювання трудових відносин, в т. ч. припинення трудового договору з 

ініціативи роботодавця з виплатою компенсації працівнику. 

Закону України «Про охорону праці»: 

- уточнюється порядок реалізації права на охорону праці під час укладання 

трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин, 

передбаченого Кодексом законів про працю України. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26241
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Також зміни стосуються Закону України «Про відпустки» та Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 
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VIІ. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

(стан: направлено на підпис Голові Верховної Ради) 

 

19.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Мета закону - удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності відповідно до положень національного та європейського 

законодавства. 

Вирішено запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх 

підприємств та звільнити від обов’язкового складання і подання консолідованої 

фінансової звітності малі та середні групи, а також удосконалити окремі норми щодо 

подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ на основі таксономії фінансової 

звітності в єдиному електронному форматі та уточнити перелік підприємств, які 

складають фінансову звітність за МСФЗ, оприлюднення консолідованої фінансової 

звітності разом з аудиторським звітом та вимог до обов’язкових реквізитів первинних 

документів. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28172
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VІІІ. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про захист інтересів 

суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану 

війни” щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення 

фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни» (стан: направлено на 

підпис Голові Верховної Ради) 

 

19.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення 

змін до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни” щодо звільнення від 

відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії 

воєнного стану або стану війни». 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Метою документу є здійснення заходів з підтримки бізнесу та створення правових 

механізмів звільнення юридичних осіб від відповідальності за порушення строків 

оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про захист 

інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або 

стану війни”, якими передбачено: 

- оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової 

звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, 

консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та 

консолідованим звітом про платежі на користь держави здійснюється протягом трьох 

місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період 

неоприлюднення фінансової звітності; 

- у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після 

його припинення чи скасування звільнити юридичних осіб від відповідальності за 

порушення вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності у повному 

обсязі на вебсторінці або вебсайті юридичної особи разом з відповідними аудиторськими 

звітами.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39622
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ІХ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі" та інших законів України щодо здійснення оборонних та публічних 

закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (стан: прийнято за основу 

із скороченням строку підготовки) 

 

19.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 

строку підготовки Проект Закону України «Про публічні закупівлі" та інших законів 

України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового 

режиму воєнного стану», ініційований Народними депутатами України Наталухою Д.А., 

Лічман Г.В., Марчуком І.П. та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Законопроект передбачає внесення змін, якими пропонується:  

− визначити, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні 

особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, а також оборонних 

закупівель визначаються Кабінетом Міністрів України. 

− договори про закупівлю, державні контракти (договори), укладені до набрання 

чинності цим Законом, діють до їх повного виконання відповідно до умов, на яких вони 

були укладені, або до їх припинення (розірвання).  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39222
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Х. Проект Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення 

забруднювачів» (стан: прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 

 

18.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект Закону 

України №6477 «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів», 

ініційований Кабінетом Міністрів України. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону України  розроблено з метою запровадження правових та 

організаційні засад створення та функціонування національного реєстру викидів та 

перенесення забруднювачів (далі – національний РВПЗ) і створення єдиної уніфікованої 

електронної системи доступу до інформації про стан довкілля для органів влади та 

надання кожному громадянину доступу до такої інформації для підвищення ефективності 

електронного врядування у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Законопроект встановлює правові та організаційні засади створення та 

функціонування національного РВПЗ.  

Створення і впровадження національного РВПЗ, адаптованого до національних 

потреб, допоможе державі відслідковувати утворення, викиди і перенесення 

забруднювачів у часі і просторі; аналізувати зменшення викидів і встановлювати 

пріоритети у скороченні та ліквідації потенційно найбільш шкідливих викидів.  

Національний РВПЗ дасть змогу попередити забруднення і знизити навантаження 

від моніторингу та контрольно-наглядових заходів. Його дані використовуватимуть в 

оцінці ризиків для здоров'я людини і навколишнього середовища як вихідні дані для 

дисперсійних моделей у моделюванні викидів і наступного забруднення. 

Наявність такого реєстру сприятиме скороченню викидів у багатьох секторах 

економіки. Розповсюдження відповідної інформації дозволить промисловим 

підприємствам порівнювати свою природоохоронну діяльність з іншими, обирати та 

впроваджувати найкращі світові практики щодо скорочення викидів, таким чином 

заощаджувати фінансові ресурси. 

Національний РВПЗ сприятиме співставності даних, сумісних на міжнародному 

рівні, та сумлінному виконанню Україною міжнародних зобов’язань. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38698
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РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

І. Розпорядження «Про залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діє як 

адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проекту 

“Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в 

Україні”)» (стан: прийнято) 

 

19.07.2022 року ухвалено Розпорядження №613-р «Про залучення гранту на 

бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної 

асоціації розвитку (що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі 

співфінансування Проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого 

державного управління в Україні”)».  

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діє як адміністратор 

Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проекту “Підтримка державних 

видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”) у розмірі 4,5 млрд. 

доларів США з метою другого додаткового фінансування Проекту “Підтримка державних 

видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaluchennia-hrantu-na-biudzhetnu-pidtrymku-vid-mizhnarodnoho-banku-t190722
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ІІ. Постанова «Про внесення змін до переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів» (стан: прийнято) 

 

19.07.2022 року ухвалено Постанови №810 «Про внесення змін до переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів».  

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Внести до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1147 (ЗП 

України, 1996 р., №18, ст. 505) такі зміни: 

1. Доповнити розділ “Охорона і раціональне використання природних рослинних 

ресурсів” пунктами 462 і 463 такого змісту: 

“462. Ведення державного обліку та кадастру рослинного світу. 

463. Ведення Зеленої книги України.”; 

2. Пункт 51 викласти в такій редакції: “51. Ведення державного обліку та кадастру 

тваринного світу.”. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-pereliku-vydiv-diialnosti-s810-190722
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ІІІ. Постанова «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2022 р. № 153» (стан: прийнято) 

 

22.07.2022 року ухвалено Постанови №814 «Про внесення змін у додаток до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153».  

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 

року №153 “Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту” (Офіційний 

вісник України, 2022 р., №29, ст. 1562) — із змінами, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.072022 року №761. 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-u-dodatok-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-24-liutoho-t220722
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РОЗДІЛ IIІ. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

І. Наказ «Деякі питання реалізації Порядку надання грантів для створення або 

розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 738» (стан: затверджено) 

 

19.07.2022 року Міністерством юстиції України зареєстровано за №801/38137 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України прийнято №447 від 

12.07.2022 року «Деякі питання реалізації Порядку надання грантів для створення або 

розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 червня 2022 року №738». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Наказом затверджено:  

1. Порядок прийняття рішення Мінагрополітики про надання гранту для створення 

або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства; 

2. Форма договору про надання гранту для створення або розвитку садівництва, 

ягідництва та виноградарства; 

3. Форма інформації щодо переліку отримувачів гранту для створення або 

розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. 

Із вказаним порядком та формами можна ознайомитись за вищевказанним 

посиланням. 

https://minagro.gov.ua/npa/deyaki-pitannya-realizaciyi-poryadku-nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-abo-rozvitku-sadivnictva-yagidnictva-ta-vinogradarstva-zatverdzhenogo-postanovoyu-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-21-ch-2
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ІІ. Проект Наказу «Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), 

вирощування водних біоресурсів та їх використання» (стан: оприлюднено для 

обговорення) 

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку штучного 

розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання» 

Мінагрополітики оголошує про його публікацію. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу можна подати протягом місяця.  

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок штучного розведення 

(відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, з яким можна 

ознайомитись за вищевказаним посиланням. 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-shtuchnogo-rozvedennya-vidtvorennya-viroshchuvannya-vodnih-bioresursiv-ta-yih-vikoristannya-2
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ІІІ. Проект Наказу «Про затвердження Порядку визначення органом із сертифікації 

обсягів проб сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління, 

призначеного для проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та 

лабораторного сортового контролю» (стан: оприлюднено для обговорення) 

 

13.07.2022 року з метою отримання зауважень Міністерство аграрної політики та 

продовольства України оприлюднило Проект Наказу «Про затвердження Порядку 

визначення органом із сертифікації обсягів проб сертифікованого насіння сортів рослин та 

гібридів першого покоління, призначеного для проведення ділянкового (ґрунтового) 

сортового контролю та лабораторного сортового контролю». 

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проектом наказу пропонується встановити: 

- механізм визначення органом із сертифікації обсягів проб насіння сортів рослин 

категорії сертифіковане насіння та гібридів першого покоління, для проведення 

ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового 

контролю залежно від видів сільськогосподарських рослин та типу їх створення, 

внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні; 

- обсяг відбору проб, призначених для ділянкового (ґрунтового) сортового контролю 

та лабораторного сортового контролю сертифікованого насіння сортів рослин та 

гібридів першого покоління видів чи сортів, які запилюються перехресно, який 

становитиме 10 відсотків від загальної кількості сформованих партій у перший рік 

такого контролю, для самозапилюваних видів – 5 відсотків. 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-organom-iz-sertifikaciyi-obsyagiv-prob-sertifikovanogo-nasinnya-sortiv-roslin-ta-gibridiv-pershogo-pokolinnya-priznachenogo-dlya-provedennya-dilyankov
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ІV. Проект Постанови «Деякі питання розрахунку плати за видачу ветеринарних 

документів» (стан: оприлюднено для громадського обговорення) 

 

15.07.2022 року з метою забезпечення проведення громадського обговорення 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку плати за видачу ветеринарних 

документів». 

Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення 

за адресою: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 24, е-mail: tibezh_nv@ukr.net.  

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Метою прийняття постанови є необхідність виконання Закону України від 

04.02.2021 № 1206-IX «Про ветеринарну медицину» (далі – Закон про ветеринарну 

медицину) в частині врегулювання питання розрахунку плати за видачу ветеринарних 

документів. 

Проектом постанови пропонується встановлювати вартість послуг з оформлення та 

видачі ветеринарних документів з врахуванням розміру прожиткового мінімуму на одну 

працюючу особу встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» на 1 

січня календарного року, в якому надаються платні послуги. 

Методика розрахунку плати за оформлення та видачу ветеринарних документів 

містить умови, за яких здійснюється формування тарифів на послуги з оформлення та 

видачі на платній основі ветеринарних документів, які надаються 

Держпродспоживслужбою, органами та установами, що належать до сфери її управління, 

ліцензованими ветеринарними лікарями, уповноваженими на видачу таких документів. 

mailto:tibezh_nv@ukr.net
https://minagro.gov.ua/npa/deyaki-pitannya-rozrahunku-plati-za-vidachu-veterinarnih-dokumentiv

