
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Комісії з регулювання азартних 

ігор та лотерей від 10.12.2020 № 21  

(у редакції рішення Комісії з регулювання  

азартних ігор та лотерей від 31.05.2021 № 331)  

 

ПЛАН  
діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів регуляторних актів  

на 2021 рік 

(зі змінами, внесеними рішенням КРАІЛ від 29.06.2021 № 405, від 17.09.2021 № 582, від 18.10.2021 № 661, від 

20.10.2021 № 663, від 10.12.2021 № 837) 

№  

з/п  

Вид і назва проєкту регуляторного акта Ціль прийняття проєкту 

регуляторного акта  

Строк підготовки 

проєкту 

регуляторного акта  

Структурні 

підрозділи КРАІЛ, 

відповідальні за 

розроблення 

проєкту 

регуляторного акта 

1. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

Переліку грального обладнання, що підлягає 

сертифікації»  

Виконання пункту 14 частини 

першої статті 8 Закону 

України «Про державне 

регулювання діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор»  

Перше півріччя Департамент 

методології  

Департамент  

ліцензування у сфері 

азартних ігор  та 

лотерей 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

 

 

 



2 

Продовження таблиці 

 

2. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

Порядків формування і ведення реєстрів у 

сфері організації та проведення азартних 

ігор»  

 

 

 

 

 

Виконання частини четвертої  

статті 5 Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор»  

Перше півріччя Департамент 

методології  

Управління ведення 

реєстрів та переліків 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

вимог до Державної системи онлайн-

моніторингу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання вимог пункту 25 

частини першої статті 8 

Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор»  

Перше півріччя Департамент 

методології  

Департамент 

адміністрування  

Державної  системи 

онлайн-моніторингу 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 
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Продовження таблиці 

 

4. 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»  

Виконання вимог  статті 2, 

частини третьої статті 

7 Закону України  «Про 

державні лотереї в Україні» 

 

Перше півріччя Департамент 

методології  

Департамент  

ліцензування у сфері 

азартних ігор  та 

лотерей 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

Управління ведення 

реєстрів та переліків 

5. Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку 

застосування Комісією з регулювання 

азартних ігор та лотерей фінансових санкцій 

(штрафів), передбачених статтями 58 та 59 

Закону України «Про державне регулювання 

діяльності щодо організації та проведення 

азартних ігор»» 

Виконання вимог частини 

десятої статті 58 Закону 

України «Про державне 

регулювання діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор» 

Перше півріччя Департамент 

методології  

Департамент нагляду 

та контролю  

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

../_blank
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Продовження таблиці 

 

6. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

Порядку направлення та виконання вимог 

щодо обмеження доступу на (з) території 

України до вебсайту або його частини»  

Виконання частини третьої 

статті 25 Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор»  

Перше півріччя Департамент 

методології  

Департамент нагляду 

та контролю  

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

Департамент  

адміністрування 

Державної системи 

онлайн-моніторингу 

7. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

опису ідентифікаційної картки гравця»   

Виконання частини третьої 

статті 17 Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор»  

Перше півріччя Департамент 

методології  

Управління захисту 

прав громадян 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

Департамент  

адміністрування 

Державної системи 

онлайн-моніторингу 

 

 

8. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

Принципів відповідальної гри»  

Виконання пункту 8 частини 

першої статті 15 Закону 

України «Про державне 

регулювання діяльності щодо 

Перше півріччя Департамент 

методології  

Управління захисту 

прав  
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Продовження таблиці 

 

організації та проведення 

азартних ігор»  

громадян 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

9. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

Переліку відомостей, які відображаються в 

Єдиному реєстрі державних лотерей, 

запроваджених в Україні» 

Виконання абзацу третього 

частини третьої статті 5 

Закону України «Про державні 

лотереї в Україні»  

Перше півріччя Департамент 

методології  

Управління ведення 

реєстрів та переліків 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

10. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

Положення про отримання, обробку та 

реагування на отримані повідомлення про 

порушення у сфері азартних ігор»  

Виконання частини двадцятої 

статті 16 Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор»  

Перше півріччя Департамент 

методології  

Управління захисту 

прав громадян 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

Департамент нагляду 

та контролю 

11. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

уніфікованої форми акта, складеної за 

результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у 

Виконання частини сьомої 

статті 10 Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор» та 

абзацу восьмого частини 

другої статті 5 Закону України 

Перше півріччя Департамент 

методології  

Департамент нагляду 

та контролю  

Департамент 

юридичного 

забезпечення 



6 
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сфері організації та проведення азартних 

ігор» 

«Про основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської діяльності» 

12. 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» 

Виконання частини сьомої 

статті 10 Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор» та 

абзаців третього і шостого 

частини другої статті 5 Закону 

України «Про основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської діяльності» 

Перше півріччя Департамент 

методології  

Департамент нагляду 

та контролю  

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

13. Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності з 

випуску та проведення лотерей та 

визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду 

(контролю) Комісією з регулювання 

азартних ігор та лотерей» 

Виконання частини п'ятої 

статті 13 Закону України «Про 

державні лотереї в Україні»  та 

та абзаців третього і шостого 

частини другої статті 5 Закону 

України «Про основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської діяльності» 
 
 
 
 

Перше півріччя Департамент 

методології  

Департамент нагляду 

та контролю  

Департамент 

юридичного 

забезпечення 
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Продовження таблиці 

 

14. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

Переліку звітності організаторів азартних 

ігор та Порядку подання звітності 

організаторами азартних ігор» 

Виконання пункту 10 частини 

першої статті 8 Закону 

України «Про державне 

регулювання діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор»  

Друге півріччя Департамент 

методології  

Департамент  

ліцензування у сфері 

азартних ігор  та 

лотерей 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

15. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про затвердження 

форми посвідчення розповсюджувача 

державної лотереї» 

Виконання частини третьої 

статті 9 Закону України «Про 

державні лотереї в Україні» 

Друге півріччя Департамент 

методології  

Департамент нагляду 

та контролю 

Департамент 

ліцензування у сфері 

азартних ігор та 

лотерей 

Департамент 

юридичного 

забезпечення 

   

 

Голова КРАІЛ                                                                                                                                               Іван РУДИЙ 


