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Основні нормативно-правові акти

- Закон України від 11.09.2003 № 1160-VI «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» (далі – Закон про регуляторну діяльність);

- Постанова КМУ від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження 

методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності  регуляторного акта».



Планування

Проект РА + АРВ 

Опублікування

Робота зі 
стейкхолдерами

Висновок відповідальної 
комісії

Зауваження та пропозиції 
ДРС

Прийняття
(відхилення) РА 

Відстеження 
результативності

Перегляд РА
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Послідовність здійснення регуляторної діяльності
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Введення воєнного стану в Україні

Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні»

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового
режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і
громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а
також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб
в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та
здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною
першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (Пункт 3)

Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII 
«Про правовий режим воєнного стану» 

Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану
Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого
самоврядування повноважень в умовах воєнного стану
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Закон про регуляторну політику

Частина 2 статті 9 … органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм
Конституцією України, цим та іншими законами України.

Частина 10 статті 9. У період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово-
цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги
пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону
України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про державну допомогу суб’єктам
господарювання" (доповнено 12.05.2022 Законом України №2259)

Стаття 40. В умовах воєнного, надзвичайного стану … регуляторна діяльність здійснюється з
урахуванням обмежень прав і свобод людини і громадянина, які в умовах воєнного та надзвичайного
стану, … встановлюються відповідно до Конституції України, Закону України "Про правовий режим
воєнного стану", Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" …

Стаття 3. Дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної …з
прийняттям актів з питань запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану… з
питань мобілізації та демобілізації; актів, що містять державну таємницю України.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»
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Роз'яснення ДРС: http://www.drs.gov.ua/regulyatornym-organam-2/

- обмеження продажу алкоголю;
- поводження з небезпечними відходами;
- використання споруд цивільного захисту;
- регулювання роботи видавництв, засобів масової інформації, провайдерів;
- використовувати потужності та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх
форм власності для потреб оборони, діяльності;
- примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності.

Прийняті н/п акти, термін яких необмежений у часі, що м.б. РА (приклад):

- правила благоустрою території;
- порядки розміщення ТС для ведення підприємницької діяльності (відсутні
повноваження);
- порядки надання дозволів (розміщення реклами, порушення об'єктів благоустрою) інші.

Прийняті н/п акти на період воєнного часу, що не є РА (приклад):
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Встановлення місцевих податків та/або зборів 

Податковий кодекс України

На період дії воєнного чи надзвичайного стану місцеві ради мають право
прийняти рішення про встановлення місцевих податків та податкових пільг
із сплати місцевих податків без застосування процедур, передбачених
Законом про регуляторну політику (підпункт 12.3.8 пункту 12.3 статті 12).

Приймають рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та
податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів до 15 липня року,
що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосовування
(пункт 12.3)
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Єдиний податок

Пункт 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ 

… з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного,

надзвичайного стану

9.1. Фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої та другої 

групи мають право не сплачувати єдиний податок.

9.2. Платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи -

підприємці та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої

організаційно-правової форми.

До таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та

кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.
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Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пункт 69.22 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ 

не нараховується та не сплачується податок 

за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки … за об’єкти житлової нерухомості у власності фізичних 

осіб,

за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року … за об’єкти житлової нерухомості… у 

власності юридичних осіб

що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово 

окупованих збройними формуваннями рф, та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною 

для проживання у зв’язку з військовою агресією рф проти України.

з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, …за 

об’єкти нежитлової нерухомості…що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, 

або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф. 

Порядок визнання об’єктів житлової нерухомості такими, що непридатні для проживання у зв’язку з

військовою агресією російської федерації проти України, визначається Кабінетом Міністрів України.
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Плата за землю
Пункт 69.14 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ 

… з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або

скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю

(земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за

земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися)

бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф, та перебувають у

власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за

земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як

засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Стаття 284 ПКУ 

… органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо

земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку надаються відповідному

контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа першого місяця

кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
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Перелік актів ОМС, що надходять на розгляд до ДРС,

на які не поширюються вимоги Закону.

https://bit.ly/3KoAX3P

• Про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих

податків та/або зборів (на період дії воєнного стану)

• З питань запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного, надзвичайного

стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації на період здійснення заходів щодо

запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених

карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, а також з питань мобілізації та

демобілізації

• Про встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (ст. 3 Закону)

• Про затвердження норм споживання комунальних послуг

• Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної

води для підприємства житлово-комунального господарства

https://bit.ly/3KoAX3P
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• Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту

• Про затвердження містобудівної документації на місцевому рівні: комплексного плану просторового
розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту і детального плану
території

• Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються, комунальними закладами

• Про встановлення розміру допомоги на поховання померлої особи за рахунок коштів місцевого
бюджету

• Про встановлення вартості ритуальних послуг,

• передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг

• Про встановлення тарифів на ритуальні послуги та предмети ритуальної належності ритуальній службі

• Про встановлення тарифу на послуги з користування майданчиками для платного паркування
транспортних засобів для конкретного визначеного суб’єкта господарювання

• Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за
запитами на інформацію, розпорядником якої є місцева рада та/або її виконавчі органи

• Про порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній власності, між
відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем

• Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування на відповідній
території
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• Про встановлення тарифів (плати) на послуги комунальному підприємству або закладу

• Про затвердження розміру плати за проживання в гуртожитку для підпорядкованих

підприємств комунальної форми власності

• Про затвердження вартості харчування (батьківської плати) у комунальних закладах

загальної середньої, дошкільної освіти

• Про затвердження (встановлення) тарифів на платні медичні послуги (лабораторні,

діагностичні, консультативні, з проведення медичних оглядів тощо), що надаються за

зверненням громадян без направлення лікаря комунальним некомерційним підприємством

(далі – НКП)

• Про затвердження переліку платних медичних послуг, що надаються НКП

• Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої місцевій раді

• Про затвердження Порядку внесення місцевої ініціативи на розгляд ради

• Про затвердження положень про постійні комісії ради та інші комісії

• Про затвердження місцевих програм

• Про затвердження порядків використання бюджетних коштів за відповідною програмою
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• Про виділення бюджетних коштів для збільшення статутного капіталу комунального
підприємства

• Встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого
майна фізичних осіб.

• Про виділення бюджетних коштів для збільшення статутного капіталу комунального
підприємства

• Встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого
майна фізичних осіб.

• Про затвердження Регламенту і Положення про центр надання адміністративних послуг
(далі – ЦНАП), переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП

• Про затвердження порядку вилучення частини чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об’єднань

• Про встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає
зарахуванню до місцевого бюджету

• Про визнання такими, що втратили чинність рішення, які не відповідають вимогам чинного
законодавства України
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ВАЖЛИВО

З метою належної комунікації з регуляторними органами та у разі

необхідності отримання роз’яснень щодо практичних питань

регуляторної діяльності в умовах воєнного стану рекомендуємо при

надсиланні до ДРС офіційних листів (звернень) зазначати ПІБ та

контакти мобільного телефону відповідального виконавця.

З метою оперативності та у разі виникнення додаткових питань

стосовно регуляторної діяльності в умовах воєнного стану всі

регуляторні органи можуть звертатись до ДРС на офіційну

електронну адресу inform@drs.gov.ua із зазначенням питання та

інформації для зворотного зв’язку (ПІБ та мобільний телефон).
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Ресурси та контакти

Програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка України»

НИЖНІЙ КОЛОНТИТУТ

info@cepukraine.org@usaid_cep

@erepublicngo

Ресурси та контакти

ГО «Електронна республіка»,

Міжміська робоча група ІКМ

@usaidcep.ua @usaidcepukraine

pp.ikm@erepublic.org.ua


