КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ
АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ
Інформація про стан розроблення нормативно-правових актів КРАІЛ та
погодження проєктів нормативно-правових актів інших центральних
органів виконавчої влади і проєктів законів України
за 7 місяців 2021 року
Департамент методології
Київ 2021 рік

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ
РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
КРАІЛ
Закон України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор» (768-IX)
Закон України «Про державні лотереї в Україні»
(5204-VI)
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020
№ 891 «Про Комісію з регулювання азартних ігор та
лотерей»

Планом регуляторної
діяльності КРАІЛ
передбачено розроблення
26 нормативно-правових
актів у 2021 році

Направлено на
погодження до
заінтересованих
органів 10 нормативноправових актів

Затверджено 6
нормативно-правових
актів

Здійснюється
внутрішнє
узгодження 5
нормативноправових актів

У 2021 році затверджено
нормативно-правові акти
Перелік
грального
обладнання, що
підлягає
сертифікації

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 03.03.2021 № 168
«Про внесення змін у
додаток до постанови
Кабінету Міністрів
України від 16 лютого
2011 р. № 106»

Ліцензійні умови
провадження
діяльності з надання
послуг у сфері
організації та
проведення
азартних ігор

Порядок
видачі власнику
приміщення дозволу, що
підтверджує відповідність
приміщення для організації
та проведення азартних
ігор у гральному закладі
вимогам

Порядок
формування і
ведення реєстрів у
сфері організації та
проведення
азартних ігор

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 10.03.2021 № 196
«Про внесення змін до
Положення про
Комісію з регулювання
азартних ігор та
лотерей»

Затверджено нормативно-правові акти
щодо дотримання прав громадян у
КРАІЛ
Порядок стажування
громадян із числа молоді, які
не перебувають на посадах
державної служби, в апараті
Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей

Рішення КРАІЛ
від 13.04.2021 № 152

Порядок забезпечення права
осіб на доступ до публічної
інформації в Комісії з
регулювання азартних ігор та
лотерей
Рішення КРАІЛ
від 15.04.2021 № 154

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Комісія
з регулювання азартних ігор та лотерей, та Порядок відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Комісія
з регулювання азартних ігор та лотерей
Рішення КРАІЛ від 28.04.2021 № 179

Нормативно-правові акти, які направлено
на погодження до заінтересованих органів
Міністерство
фінансів
України

Національна
рада України з
Міністерство
питань
економіки
телебачення і
України
радіомовлення
України
Проєкт постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження Порядку
застосування Комісією з
Державна
Міністерство
регулювання азартних ігор та
регуляторна
внутрішніх
лотерей фінансових санкцій
справ
служба
(штрафів), передбачених
України
України
статтями 58 та 59 Закону
України «Про державне
регулювання діяльності щодо
організації та проведення
азартних ігор»»
Державна
служба України
з питань
безпечних
харчових
продуктів та
захисту
споживачів

Міністерство
цифрової
трансформації
України
Служба
безпеки
України

Міністерство
фінансів
України

Державна
регуляторна
служба України

Проєкт постанови
Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської
діяльності у сфері організації та
проведення азартних ігор та
визначається періодичність
проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Комісією з регулювання азартних
ігор та лотерей»

Міністерство
економіки
України

Міністерство
цифрової
трансформації
України

Міністерство
фінансів
України

Державна
регуляторна
служба України

Проєкт постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження Критеріїв, за
якими оцінюється ступінь
ризику від провадження
господарської діяльності у сфері
лотерейної діяльності та
визначається періодичність
проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Комісією з регулювання
азартних ігор та лотерей»

Міністерство
економіки
України

Міністерство
цифрової
трансформації
України

Міністерство
фінансів
України
Міністерство
розвитку
громад та
територій
України

Міністерство
економіки
України

Антимонопольний

комітет України

Проєкт постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з випуску та
проведення лотерей та
порядку плати за ліцензію на
випуск і проведення
лотерей»

Державна
регуляторна
служба України

Міністерство
цифрової

трансформації
України

Міністерство
внутрішніх справ
України

Міністерство
внутрішніх справ
України

Державна
регуляторна
служба України

Міністерство
цифрової

Проєкт рішення КРАІЛ
«Про затвердження Порядку
направлення та виконання
вимог щодо обмеження
доступу на (з) території
України до вебсайту або його
частини»

Національна
комісія, що
здійснює державне
регулювання у
сфері зв’язку та
інформатизації

трансформації

Служба безпеки
України

України

Міністерство
цифрової
трансформації
України

Проєкт рішення КРАІЛ
«Про затвердження
Опису ідентифікаційної
картки гравця»

Державна

регуляторна
служба України

Адміністрація
Державної служби
спеціального
зв’язку та захисту
інформації
України

Міністерство
внутрішніх справ
України

Державна
регуляторна
служба України

Міністерство
цифрової

Проєкт рішення КРАІЛ
«Про затвердження
Положення про отримання,
обробку та реагування на
отримані повідомлення про
порушення у сфері азартних
ігор»

Уповноважений
Верховної Ради
України з прав
людини

трансформації

Служба безпеки
України

України

Міністерство
охорони
здоров’я
України

Проєкт рішення КРАІЛ
«Про затвердження
Принципів
відповідальної гри»

Державна
регуляторна
служба України

Міністерство
соціальної
політики
України

Проєкт рішення КРАІЛ
«Про затвердження
уніфікованої форми акта,
складеної за результатами
проведення планового
(позапланового) заходу
державного нагляду
(контролю) щодо дотримання
суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері
організації та проведення
азартних ігор»

Державна регуляторна
служба України

Міністерство
фінансів
України
Державна
служба
фінансового
моніторингу
України

Адміністрація
Державної служби
спеціального
зв’язку та захисту
інформації
України

Міністерство
цифрової
трансформації
України

проєкт рішення КРАІЛ
«Про затвердження
Вимог до Державної
системи онлайнмоніторингу»

Державна
податкова служба
України

Державна
регуляторна
служба України

Міністерство
внутрішніх справ
України

Надано висновки
КРАІЛ до таких проєктів законів
України:
1. Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання печаток
юридичними особами та фізичними особами-підприємцями»
2. Проєкт Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування
виграшів» (реєстраційний № 5042 від 08.02.2021)
3. Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення укладання
угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне
визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та
імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері
електронної ідентифікації»
4. Проєкт Закону України «Про внесення змін до
Податкового
кодексу
України
щодо
особливостей
оподаткування деяких доходів» (реєстраційний № 5043 від
08.02.2021)
5. Проєкт Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів
від діяльності з організації та проведення азартних ігор,
випуску та проведення лотерей» (реєстраційний № 5043-1 від
15.02.2021)

Рішення КРАІЛ від 18.02.2021 № 59,
зауваженнями

погоджено із

Рішення КРАІЛ від 23.02.2021 № 69, надано пропозиції та
зауваження

Рішення КРАІЛ від 02.03.2021 № 85, погоджено без зауважень

Рішення КРАІЛ від 02.03.2021 № 86, надано пропозиції та
зауваження

Рішення КРАІЛ від 11.03.2021 № 101, надано пропозиції та
зауваження

6. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» (щодо сприяння
боротьбі з ігровою залежністю) (реєстраційний № 5207 від
05.03.2021)

Рішення КРАІЛ від 23.03.2021 № 110, надано пропозиції та
зауваження

7. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» (щодо сприяння
боротьбі з ігровою залежністю) (реєстраційний № 5207
від 05.03.2021)

Рішення КРАІЛ від 13.04.2021 № 153, надано пропозиції та
зауваження

8. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» (щодо сприяння
боротьбі з ігровою залежністю) (реєстраційний № 5207-1
від 17.03.2021)

Рішення КРАІЛ від 08.04.2021 № 143, підтримується

9. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» (щодо превенції
гемблінгу (лудоманії) та попередження ігрової залежності)
(реєстраційний № 5207-2 від 18.03.2021)

10. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» (реєстраційний
№ 5207-3 від 24.03.2021)
11. Проєкт Закону України «Про заходи, направлені на
боротьбу з ігровою залежністю та подолання негативних
наслідків
запровадження
ринку
азартних
ігор»
(реєстраційний № 5207-4 від 24.03.2021)

Рішення КРАІЛ від 08.04.2021 № 144, надано пропозиції та
зауваження

Рішення КРАІЛ від 08.04.2021 № 145, надано пропозиції та
зауваження

Рішення КРАІЛ від 08.04.2021 № 146, не підтримується

12. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» (реєстраційний
№ 5207-3 від 24.03.2021)
13. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» (щодо превенції
гемблінгу (лудоманії) та попередження ігрової залежності)
(реєстраційний № 5207-2 від 18.03.2021)

14. Проєкт Закону України «Про заходи, направлені на
боротьбу з ігровою залежністю та подолання негативних
наслідків
запровадження
ринку
азартних
ігор»
(реєстраційний № 5207-4 від 24.03.2021)
15. Проєкт Закону України «Про визнання таким, що втратив
чинність Закону України «Про
створення вільної
економічної зони «Крим» та про особливості здійснення
економічної діяльності на тимчасово окупованій території
України» та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України» (реєстраційний № 5502 від 18.05.2021)

Рішення КРАІЛ від 13.04.2021 № 153, надано пропозиції та
зауваження

Рішення КРАІЛ від 15.04.2021 № 155, надано пропозиції та
зауваження

Рішення КРАІЛ від 20.04.2021 № 163, не підтримується

Рішення КРАІЛ від 03.06.2021 № 334, надано пропозиції та
зауваження

16. Проєкт Закону України «Про визнання таким, що втратив
чинність Закону України «Про створення вільної економічної
зони «Крим» та про особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території України» та
про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
(реєстраційний № 5502-1 від 04.06.2021)

Рішення КРАІЛ від 17.06.2021 № 364, надано пропозиції та
зауваження

17. Проєкт Закону України «Про захист персональних
даних» (реєстраційний № 5628 від 07.06.2021)

Рішення КРАІЛ від 06.07.2021 № 415, надано пропозиції та
зауваження

Погодження проєктів нормативно-правових
актів інших органів виконавчої влади
1. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2014 р. № 253»

Рішення КРАІЛ від 15.03.2021 № 103, надано зауваження.
Рішення КРАІЛ від 22.04.2021 № 168, погоджено без зауважень

2. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
утворення Організаційного комітету з підготовки та
проведення заходів із відзначення 25-ї річниці Конституції
України»

Рішення КРАІЛ від 21.04.2021 № 164, погоджено без зауважень

3. Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про
затвердження Положення про здійснення суб’єктами
господарювання, які провадять лотереї та/або азартні ігри,
фінансового моніторингу»

Рішення КРАІЛ від 05.07.2021 № 407, непідтримання проєкту

4. Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про
затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування)
коштів, помилково або надміру зарахованих до державного
та місцевого бюджетів»

Рішення КРАІЛ від 07.07.2021 № 419, погоджено без зауважень

5. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Плану комплектування Інституту державного
управління та наукових досліджень цивільного захисту
слухачів із числа керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, на 2022 рік»

Рішення КРАІЛ від 06.07.2021 № 416, погоджено без зауважень

