
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК© 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ №16 

 
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА 
(період 12.06.2015 – 22.06.2015) 

ЗМІСТ 
Проект Закону 

1. Пропонується проведення індексації орендної плати відповідно до зміни нормативної грошової оцінки землі, або перегляд орендної плати 

не пізніше 31 січня кожного року.  

Наказ МінАПП 

1. Затвердження списків об’єктів державного майна, яке тимчасово не використовується та може бути передане в оренду.  

2. Внесено зміни в додаток 2 до Порядку  проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і 

садивного матеріалу. 

Лист Мінсоцполітики 

1. Щодо отримання компенсації виплат мобілізованим працівникам. 
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Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації 

щодо реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосування 

Етап 
виконання 

 
Проекти Законів 

 

 
Проект Закону України 

«Про внесення змін  
до статті 15 Закону України 
«Про оренду землі» (щодо 
індексації орендної плати 

за земельні ділянки)  
№2083а від 16.06.2015 

 

 
Проектом Закону передбачається, 
що договір оренди землі повинен 
передбачати положення щодо 
перегляду орендної плати у 
випадку зміни нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок. 
Крім цього, договір оренди землі 
повинен передбачати положення, 
що у випадку непроведення 
індексації нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок у 
визначені Законом спосіб і строки 
орендна плата переглядається 
щороку не пізніше 31 січня, 
виходячи з динаміки коливання 
курсу гривні по відношенню до 
основних іноземних валют за 
попередній рік (за умови, що такі 
коливання перевищують 10 %). 
 

 
Прийняття акта сприятиме 
перерозподілу прибутків від 
орендарів земельних 
ділянок на користь 
орендодавців – власників 
таких ділянок, відновленню 
соціальної справедливості 
та недопущенню зубожіння 
населення в сільській 
місцевості, шляхом 
підвищення реального 
рівня його доходів, 
збільшення купівельної 
спроможності. 
 

- 

Надано для 
ознайомлення 

Опрацьовується в 
комітетах 

(18.06.2015) 

Очікує 
розгляду в 
Верховній 

раді України 

- 

Накази 

 
Наказ Міністерства 
аграрної політики та 

продовольства України 
«Про формування 

переліку потенційних 
об'єктів оренди» від 

19.05.2015 р. №192 

 

 
Наказом передбачено, що 
керівникам підприємств, установ і 
організацій, що належать до сфери 
управління Мінагрополітики 
України, щокварталу до 05 числа 
місяця, наступного за звітним 
кварталом, необхідно надавати 
Департаменту з управління 
державною власністю у 
паперовому та електронному 
вигляді переліки об'єктів державної 

- - Завершено 
Прийнято 
19.05.2015 

Діє 
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власності, які тимчасово не 
використовуються у їх 
господарській діяльності та які 
можуть розглядатися як потенційні 
об'єкти оренди. 
 

 
Наказ Міністерства 
аграрної політики та 

продовольства України 
«Про внесення змін у 
додаток 2 до Порядку 
проведення атестації 

суб'єктів 
господарювання на 

право виробництва та 
реалізації насіння і 

садивного матеріалу»  
від 18.05.2015 р. №189 

 

 
Даним наказом вносять зміни в 
додаток 2 до Порядку  проведення 
атестації суб'єктів господарювання 
на право виробництва та реалізації 
насіння і садивного матеріалу. 
Зокрема,  в атестаційному листі 
виробника насіння або садивного 
матеріалу вказуються 
розташування та площа 
насіннєвого посіву (насадження). 

- - Завершено Прийнято  
Опубліковано 

19.06.2015 
Діє  

Листи 

 
Лист Міністерства 

соціальної політики 
«Щодо отримання 
компенсації виплат 

мобілізованим 
працівникам» від 

22.05.2015 р. 
№7551/0/14-15/13 

 

 
Листом передбачається, що для 
виплати компенсації з 
держбюджету на виплату середньої 
зарплати мобілізованим 
працівникам підприємство, 
установа чи організація подають 
щомісяця до 15-го числа в орган 
соцзахисту звіт про "фактичні 
витрати на виплату середнього 
заробітку працівникам", погоджений 
районним (міським) військкоматом, 
який здійснював призов працівника, 
в частині підтвердження призову та 
проходження військової служби, 
для подання до 19-го числа їх 
копій, а також зведених звітів про 
фактичні витрати на виплату 
середнього заробітку працівникам 
підрозділам соціального захисту 
населення. Звіти про фактичні 

- - Завершено 
Прийнято 
22.05.2015 

Опубліковано 
16.05.2015  

Діє 
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МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
ЗМІСТ 

 
1. Проект Закону про внесення змін до статті 255 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування води, що використовується для 

гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільгосп. призначення № 2088а від 16.06.2015 року. 

2. Проект Закону про внесення змін до підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування послуг 

з харчування військовослужбовців) № 2072а від 15.06.2015 року. 

3. Проект Закону про внесення змін до пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України щодо податкової соціальної пільги для учасників бойових дій 

№2096а від 17.06.2015 року. 

4. Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» № 2067а від 

12.06.2015 року. 

5. Проект Закону про внесення змін до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України (щодо строків складення повного тексту рішень) 2080а 

від 16.06.2015 року. 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо забезпечення безперервності 

ліцензування та захисту економічних інтересів держави №  2086а від 16.06.2015 року. 

7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги для дітей-

сиріт, які навчаються у вищих навчальних закладах № 2084а від 16.06.2015 року. 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих  актів України щодо посилення відповідальності за порушення  встановлених законом 

гарантій  працівникам, призваним на військову службу» № 2035а від 05.06.2015 року. 

 

 

 

 

витрати на виплату середнього 
заробітку працівникам 
підприємство подає за кожен 
місяць окремо, починаючи з січня 
2015 року.  
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Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації щодо 

реагування 

Статус 

Етап обговорення 
Етап 

голосування 
Етап 

виконання 

 
Проекти Законів 

 

 
Проект Закону про 

внесення змін до статті 255 
Податкового кодексу 

України щодо звільнення 
від оподаткування води, 

що використовується для 
гідротехнічної меліорації 

земельних ділянок 
сільгосппризначення 

 №  2088а від 16.06.2015 
року. 

 
Законопроект передбачає внесення 
змін до пп. 255.4.10.та пп. 
255.11.11. Податкового кодексу, а 
саме: не справляти ренту плату 
за спеціальне використання 
води за воду, що 
використовується сільгосптова-
ровиробниками (юридичними 
особами) та фізичними особами – 
членами особистого селянського 
господарства для гідротехнічної 
меліорації земельних ділянок 
сільськогосподарського призначен-
ня, в тому числі для поливу 
зрошуваних  або  зволоження   
осушених   земель, а  також  
поливу  городів,  садів  і  богарних 
земель. 
 

 
У випадку прийняття 
законопроекту зменшиться 
рівень податкового 
навантаження на сільгосп-
виробників. 

Наявний ризик, що 
навіть у разі 
прийняття 

законопроекту, 
пільги діятимуть 
щонайшвидше з 

2016 року. Оскільки 
така «податкова 
пільга» матиме 
наслідком не 

надходження до 
бюджету грошових 

коштів. 

Надано для 
ознайомлення 

18.06.2015. 
- - 

 
Проект Закону про 

внесення змін до підпункту 
197.1.7 пункту 197.1 статті 
197 Податкового кодексу 
України (щодо звільнення 
від оподаткування послуг з 

харчування 
військовослужбовців)  

№ 2072а від 15.06.2015 
року. 

 
 
 
 

 
Законопроектом пропонується 
звільнити від оподаткування 20% 
ПДВ діяльності, що пов’язана з 
забезпеченням харчування армії. 

 
Законопроект має на меті 
підвищити якість харчуван-
ня армії, шляхом звільнен-
ня від оподаткування ПДВ 
діяльності, яка пов’язана з 
харчуванням армії. 

- 
Надано для 

ознайомлення 
17.06.2015. 

- - 
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Проект Закону про 

внесення змін до пункту 
169.1 статті 169 

Податкового кодексу 
України щодо податкової 

соціальної пільги для 
учасників бойових дій 

№2096а від 17.06.2015 
року. 

 
Законопроектом пропонується 
внести зміни в Податковий кодекс 
України. Суть: учасники бойових 
дій, які брали участь у проведенні 
антитерористичної операції на 
території України, матимуть право 
на податкову соціальну пільгу в 
тому ж  розмірі, що й учасники 
бойових дій, які отримали цей 
статус за участь в військових 
операціях на територій інших 
держав.  
Також законопроектом пропонує-
ться викласти  норму, закріплену в 
підпункті «б» підпункту 169.1.4 
Податкового кодексу в такій 
редакції, яка б усунула 
неоднозначність її трактування та 
застосування. 

 
У випадку прийняття 
законопроекту в Податко-
вому кодексу України буде 
передбачено надання 
права на податкову 
соціальну пільгу в підвище-
ному розмірі учасникам 
бойових дій, які брали 
участь у проведенні 
антитерористичної операції 
на території України. 

- 
Направлено на 

розгляд Комітету 
18.06.2015 

- - 

 
Проект Закону про 
визнання таким, що 

втратив чинність, Закону 
України «Про добровільне 
об'єднання територіальних 

громад» № 2067а від 
12.06.2015 року. 

 
Законопроект має на меті 
скасувати  Закон України «Про 
добровільне об'єднання терито-
ріальних громад» № 2067а від 
12.06.2015 року. Необхідність 
такого скасування не обґрунто-
вується, а лише перелічено 
припущення, які не пов’язані із дією 
цього Закону. 

 
Законопроектом не 
обґрунтовується логічність 
та необхідність скасування  
Закону України «Про 
добровільне об'єднання 
територіальних громад» № 
2067а від 12.06.2015 року. 

- 
Надано для 

ознайомлення 
16.06.2015 

- - 

 
Проект Закону про 

внесення змін до статті 160 
Кодексу адміністративного 
судочинства України (щодо 
строків складення повного 
тексту рішень)  № 2080а 

від 16.06.2015 року. 

 
Законопроект має на меті уточнити  
яким чином відраховувати 
визначений частиною 3 статті 160 
Кодексу адміністративного 
судочинства України п’ятиденний 
строк з дня закінчення розгляду 
справи для складення судового 
рішення.  А саме прописати, що 
йде мова про робочі дні. 

 
Метою законопроекту є 
вдосконалення Кодексу 
адміністративного судочин-
ства України в частині 
строків на виготовлення 
повних текстів судових 
рішень, для того, щоб всі 
судді однаково рахували 
строки на їх виготовлення і 
було реально 5 днів на це, 
а не фактично менше, як це 
відбувається на практиці. 

- 
Надано для 

ознайомлення 
18.06.2015 

- - 
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Проект Закону про 

внесення змін до Закону 
України "Про ліцензування 

видів господарської 
діяльності" щодо 

забезпечення 
безперервності 

ліцензування та захисту 
економічних інтересів 
держави №  2086а від 

16.06.2015 року. 

 
Пропонується відтермінувати строк 
набрання чинності окремих 
«процедурних» статей Закону  
України від 02.03.2015  № 222-VІІІ 
"Про ліцензування видів 
господарської діяльності" до 1 
жовтня 2015 року та 1 липня 2016 
року. 

 
У випадку прийняття 
законопроекту нові проце-
дури отримання ліцензій 
діятимуть з  до 1 жовтня 
2015 року та 1 липня 2016 
року. 

- 
Надано для 

ознайомлення 
18.06.2015 

- - 

 
Проект Закону про 
внесення змін до 

Податкового кодексу 
України щодо звільнення 

від оподаткування 
нецільової благодійної 

допомоги для дітей-сиріт, 
які навчаються у вищих 
навчальних закладах 

 № 2084а від 16.06.2015 
року 

 
Законопроектом пропонується 
звільнити від оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб  
благодійну допомогу для дітей-
сиріт. Наразі така допомога є 
звільнена лише в сумі до 1705,2 
грн. (1218 грн. (прожитковий 
мінімум для працездатної особи на 
1.01.2015 р.) х 1,4 (коефіцієнт) = 
1705,2 грн.). 

 
Прийняття зазначеного 
проекту закону України 
надасть підстави для  
звільнення від оподатку-
вання податком на доходи 
фізичних осіб благодійної 
допомоги, що надходить 
студентам вищих навчаль-
них закладів та курсантам 
(слухачам, студентам) 
вищих військових навчаль-
них закладів (майбутнім 
військовим), що внаслідок 
певних життєвих обставин 
віднесені до таких 
категорій: дитина-інвалід; 
дитина, в якої один із 
батьків або обидва є 
інвалідом; дитина-сирота; 
дитина-напівсирота; дитина 
з багатодітної сім’ї; дитина 
з малозабезпеченої сім’ї; 
дитина, яка позбавлена 
батьківського піклування. 

- 
Надано для 

ознайомлення 
18.06.2015 

- - 

 
Проект Закону про 

внесення змін до деяких 
законодавчих  актів 

України щодо посилення 
відповідальності за 

 
Пропонується доповнити  статтю 
265 Кодексу законів про працю 
України нормою, згідно з якою 
юридичні та фізичні особи-
підприємці за недотримання 

 
Збільшуються санкції до 
роботодавців за  недотри-
мання встановлених 
законом гарантій та пільг 
працівникам, які перебу-
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порушення  встановлених 
законом гарантій  

працівникам, призваним на 
військову службу» № 2035а 

від 05.06.2015 року. 

встановлених законом гарантій та 
пільг працівникам, які залучаються 
до виконання обов'язків, 
передбачених законами України 
«Про військовий обов'язок і 
військову службу», «Про альтерна-
тивну (невійськову) службу», «Про 
мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», несуть відповідаль-
ність у вигляді штрафу у 
десятикратному розмірі мінімальної 
заробітної плати. Одночасно стаття 
41 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
доповнюється новою частиною, 
згідно з якою порушення 
зазначених пільг та гарантій тягне 
за собою накладення на посадових 
осіб  підприємств, установ і 
організацій незалежно від форми 
власності та громадян - суб’єктів 
підприємницької діяльності штрафу 
у розмірі від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян. 

вають в зоні АТО, 
проходять військову 
підготовку, добровольці. 
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Надано на заміну 
18.06.2015 
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