
Інформація про стан розроблення/затвердження нормативно-правових 

актів КРАІЛ, актів Кабінету Міністрів України, погодження проєктів 

законів України та нормативно-правових актів інших центральних органів 

виконавчої влади та здійснення відстежень результативності регуляторних 

актів за 2022 рік  

Нормотворча та регуляторна діяльність КРАІЛ провадиться на основі та на 

виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України, інших актів законодавства, на підставі плану діяльності КРАІЛ з 

підготовки проєктів регуляторних актів на відповідний рік, а також із власної 

ініціативи інших нормативно-правових актів, і спрямована на підготовку та 

прийняття/погодження регуляторних та інших нормативно-правових актів, 

відстеження та перегляд регуляторних актів. 

Рішенням КРАІЛ від 10 грудня 2021 року № 838 затверджено План діяльності 

Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік, яким визначено перелік проєктів актів 

законодавства, що потребують розробки та робота над якими продовжується. 

У зв’язку з необхідністю внесення коректив і додатковими потребами 

реагування на зміни в законодавстві, до вищевказаного Плану вносилися зміни, 

у тому числі  шляхом його викладення у новій редакції. 

Станом на 31.12.2022 прийнято та набрали чинності: 

● постанова Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 року № 101 «Про 

затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор 

та лотерей фінансових санкцій (штрафів)», яка набрала чинності 

11.02.2022: 

– постановою визначено порядок застосування КРАІЛ фінансових санкцій 

(штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»; 

 

● рішення КРАІЛ від 08 квітня 2022 року № 124 «Про затвердження форми 

посвідчення розповсюджувача державної лотереї», зареєстроване у 

Міністерстві юстиції України 06 травня 2022 року за № 499/37835, яке 

набрало чинності 20.05.2022: 
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– рішення розроблено на виконання вимог частини третьої статті 9 Закону 

України «Про державні лотереї в Україні», згідно з якою юридичні або фізичні 

особи мають право здійснювати розповсюдження державної лотереї за наявності 

посвідчення, виданого оператором державних лотерей, форма якого 

визначається Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей; 

 

● рішення КРАІЛ від 22 квітня 2022 року № 135 «Про затвердження Переліку 

звітності організаторів азартних ігор та Порядку подання звітності 

організаторами азартних ігор», зареєстроване у Міністерстві юстиції 

України 25 травня 2022 року за № 566/37902, яке набрало чинності 

07.06.2022: 

– рішенням встановлено перелік та чітку процедуру подання звітності 

організаторами азартних ігор, що стимулюватиме їх до ведення прозорої 

діяльності та підвищить рівень відповідальності щодо дотримання вимог 

законодавства у сфері азартних ігор; 

 

● рішення КРАІЛ від 17 травня 2022 року № 150 «Про затвердження Порядку 

обробки персональних даних в Комісії з регулювання азартних ігор та 

лотерей», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 червня 2022 

року за № 686/38022, яке набрало чинності 05.07.2022: 

– рішенням визначено мету та підстави обробки персональних даних у КРАІЛ, 

способи їх збору та накопичення, строки та умови зберігання, порядок внесення 

змін до персональних даних, їх видалення або знищення, визначення заходів 

забезпечення їх захисту. 

Станом на 31.12.2022 КРАІЛ розроблено, затверджено та подано на 

державну реєстрацію до Мін’юсту 4 нормативно-правових акта: 

● рішення КРАІЛ від 29 листопада 2022 року № 395 «Про затвердження 

Порядку недопуску до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ 

до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність 

(лудоманія)»; 

● рішення КРАІЛ від 29 листопада 2022 року № 396 «Про затвердження 

Порядку відшкодування фінансової шкоди внаслідок бездіяльності 

організатора азартних ігор»; 

● рішення КРАІЛ від 13 грудня 2022 року № 423 «Про затвердження Вимог 

щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією)»: 
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– зазначені рішення розроблено з метою мінімізації негативних наслідків участі 

фізичної особи в азартній грі, створення умов для зниження соціальних ризиків, 

пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, боротьби з вираженою 

ігровою залежністю (лудоманією); 

 

● рішення КРАІЛ від 19 грудня 2022 року № 453 «Про затвердження 

Порядку проведення інспектування грального обладнання»: 

– метою розробки рішення є визначення процедури проведення інспектування 

грального обладнання органами з інспектування з метою оцінки та визначення 

відповідності грального обладнання технічним вимогам, у тому числі, 

встановлених для такого грального обладнання Законом України «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». 

Станом на 31.12.2022 КРАІЛ розроблено, схвалено, оприлюднено на 

офіційному вебсайті КРАІЛ з метою отримання зауважень та пропозицій від 

громадськості та направлено на погодження до заінтересованих органів 5 

проєктів нормативно-правових актів: 

● проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення функціонування публічних електронних 

реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній 

сфері»: 

– проєктом Закону передбачено внести зміни до Законів України «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про 

державні лотереї в Україні» у частині визначення положень, передбачених 

частиною другою статті 26 Закону України «Про публічні електронні реєстри», 

а також оптимізації кількості реєстрів, повноваження щодо ведення яких 

покладено на КРАІЛ, шляхом їх об’єднання; 

 

● проєкт Закону України «Про особливості здійснення державного 

регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у 

лотерейній сфері під час дії правового режиму воєнного стану»: 

– проєктом Закону передбачено врегулювання проблемних питань 

функціонування ринку азартних ігор та лотерейного ринку у воєнний період та з 
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метою їх оперативного відновлення після скасування правового режиму 

воєнного стану; 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до 

пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р.  

№ 314»: 

 

– проєктом постанови пропонується врегулювати питання здійснення під час дії 

правового режиму воєнного стану плати за ліцензії у сфері з організації та 

проведення азартних ігор; 

 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

функціонування Державної системи онлайн-моніторингу»: 

– метою розробки проєкту постанови є врегулювання питання впровадження 

Державної системи онлайн-моніторингу як дієвого засобу контролю за 

діяльністю організаторів азартних ігор, моніторингу роботи грального 

обладнання та забезпечення прав гравців, визначення механізму 

функціонування, експлуатації, технічного супроводу, переліку користувачів та 

обсягу прав доступу для різних користувачів, а також порядку взаємодії 

Державної системи онлайн-моніторингу, організаторів азартних ігор та КРАІЛ; 

● проєкт рішення КРАІЛ «Про затвердження Порядку інспектування 

гральних закладів»: 

– метою розробки проєкту рішення є визначення процедури проведення 

інспектування гральних закладів особами призначеними для моніторингу 

гральних закладів, в яких організовуються та проводяться азартні ігри. 

Станом на 31.12.2022 КРАІЛ підготовлено звіти про базове відстеження 

результативності 6 регуляторних актів: 

● постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 

«Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення 

азартних ігор»; 

● рішення КРАІЛ від 17 грудня 2020 року № 26 «Про затвердження Порядку 

видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність 

приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному 

закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2020-%D0%BF#Text
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2020/R-26.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2020/R-26.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2020/R-26.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2020/R-26.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2020/R-26.pdf
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● постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання 

послуг у сфері організації та проведення азартних ігор»; 

● рішення КРАІЛ від 01 квітня 2021 року № 128 «Про затвердження Переліку 

грального обладнання, що підлягає сертифікації»; 

● рішення КРАІЛ від 30 серпня 2021 року № 522 «Про затвердження Опису 

ідентифікаційної картки гравця»; 

● рішення КРАІЛ від 30 серпня 2021 року № 521 «Про затвердження 

Порядку направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) 

території України до вебсайту або його частини». 

Результати проведених заходів засвідчили досягнення цілей державного 

регулювання, задекларованих під час розробки проєктів зазначених актів. 

Також станом на 31.12.2022 КРАІЛ розглянуто проєкти нормативно-

правових актів, підготовлені іншими державними органами. Так погоджено 

2 законопроєкти, 8 нормативно-правових актів інших центральних органів 

виконавчої влади та надано 2 висновки до законопроєктів, а саме: 

● проєкт Закону України «Про обмеження державного нагляду (контролю) 

та державного ринкового нагляду для підтримки бізнесу» (погоджено із 

зауваженнями): 

– проєкт Закону було розроблено з метою підтримки бізнесу на період дії 

воєнного стану, надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину в Україні 

та допомоги у відновленні господарської діяльності шляхом запровадження 

обмежень на проведення заходів державного нагляду (контролю) і державного 

ринкового нагляду; 

● проєкт Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України 

щодо приведення їх у відповідність до Закону України «Про страхування» 

(погоджено із зауваженнями): 

– проєкт Закону було розроблено з метою приведення низки законів України, 

зокрема Закону України «Про державні лотереї в Україні» у відповідність із 

Законом України від 18.11.2021 № 1909-IX «Про страхування» в частині 

термінології та скасування обов’язкових видів страхування; 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання мережі 

ситуаційних центрів» (погоджено без зауважень): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2021-%D0%BF#Text
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2021/04/R-128.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2021/04/R-128.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2021/08/R-522.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2021/08/R-522.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2021/08/R-521.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2021/08/R-521.pdf
https://www.gc.gov.ua/files/Richenya/2021/08/R-521.pdf
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– проєктом постанови пропонувалося затвердити положення про Урядовий 

ситуаційний центр та типові положення про ситуаційний центр органу сектору 

безпеки та оборони, ситуаційний центр центрального органу виконавчої влади, 

Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, а також визначити їх склад, 

основні завдання та функції; 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950» 

(погоджено без зауважень): 

– розроблення проєкту постанови було обумовлено необхідністю внесення змін 

до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються 

до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України  

від 13 червня 2000 р. № 950; 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у 

додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р.  

№ 1057» (погоджено без зауважень) (направлявся двічі): 

– проєкт постанови було розроблено з метою актуалізації сфер діяльності 

державних органів, у тому числі КРАІЛ, в яких такі органи здійснюють функції 

технічного регулювання; 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у 

додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р.  

№ 106» (погоджено без зауважень): 

– проєктом постанови було запропоновано внести зміни до Переліку кодів 

бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння 

надходжень бюджету, зокрема КРАІЛ; 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» (погоджено без зауважень): 
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– проєкт постанови було розроблено з метою удосконалення та визначення 

механізму функціонування системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів, процедури та порядку підключення до 

такої системи, а також технічних та організаційних аспектів механізму 

електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів; 

 

● проєкт постанови Верховної Ради України «Про затвердження завдань 

Національної програми інформатизації на 2023 - 2025 роки» (погоджено 

без зауважень): 

 

– проєкт постанови було розроблено з метою узгодження і затвердження завдань 

Національної програми інформатизації на 2023-2025 роки та їх орієнтовних 

державних замовників, для створення, модернізації та розвитку інформаційних і 

комунікаційних систем, засобів інформатизації, інформаційних ресурсів, а також 

забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичних систем органів 

державної влади; 

 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303»: 

– проєктом постанови врегульовувалося питання проведення позапланових 

заходів державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема у сфері 

організації та проведення азартних ігор, а також у лотерейній сфері, без 

відповідного рішення Кабінету Міністрів України; 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки»: 

– проєкт постанови було розроблено з метою забезпечення реалізації 

Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, що затверджена Законом України 

«Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки»; 

● проєкт Закону України «Про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ 

Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального 

бізнесу на спрощеній системі оподаткування» (реєстр. № 8079  

від 27.09.2022) (надано висновок про прийняття законопроєкту за основу з 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій); 

● проєкт Закону України «Про внесення змін до пункту 9 підрозділу 8 

розділу ХХ Податкового кодексу України щодо окремих особливостей 
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оподаткування грального бізнесу» (реєстр. № 8253 від 01.12.2022) (надано 

висновок про прийняття законопроєкту за основу з урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій): 

– метою розробки проєктів Законів було повернення обмеження щодо заборони 

перебування на спрощеній системі оподаткування суб’єктам господарювання, 

які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також 

випуску та проведення лотерей. 

З метою застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій) до іноземних юридичних осіб, юридичної 

особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної 

особи-нерезидента, фізичних осіб – нерезидентів, які створюють реальні та 

потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, порушують права і свободи людини і 

громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до завдання майнових 

втрат та створення перешкод для повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод КРАІЛ у 2022 році розроблено 4 акти: 

● розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 № 797-р «Про 

внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»; 

● розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2022 № 1052-р «Про 

внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 вересня 

2022 р. № 797»; 

● проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення 

пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій)», схвалений рішенням КРАІЛ  

від 29 грудня 2022 року № 398; 

● проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до 

пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей», 

схвалений рішенням КРАІЛ від 13 грудня 2022 року № 427. 


