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Звіт 

про роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 

за 2020 рік 
 

Правові та організаційні засади функціонування Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей визначено Законом України «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – 

Закон). 

На виконання вимог Закону постановою Кабінету Міністрів України від 

23.09.2020 № 891 було утворено КРАІЛ та затверджено Положення про неї. 

Після чого було оголошено конкурс та призначено Голову та членів КРАІЛ 

(шляхом укладення контракту про проходження державної служби). 

З 20 листопада 2020 року КРАІЛ як новостворена інституція, що 

проходить фазу становлення та розвитку, розпочала здійснювати свою 

регуляторну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор та 

лотерей. 

Враховуючи мету – менше, ніж за квартал, створити дієвий регуляторний 

орган (листопад-грудень 2020) – з однієї сторони та відсутність працівників, 

приміщення та часу на запуск з іншої, з перших днів роботи КРАІЛ визначено 

пріоритети у частині належної інституційної та організаційної спроможності 

органу, розумного менеджменту та достатності матеріально-технічних ресурсів, 

що стали необхідними умовами реалізації завдань, покладених на КРАІЛ. 

За 42 дні 2020 року (з 20.11.2020 – з дати проведення першого засідання 

КРАІЛ як колегіального органу, до 31.12.2020 – кінця бюджетного року) 

Комісією було вжито ряд важливих заходів, що регулюють питання 

стратегічного розвитку та планування діяльності КРАІЛ, бюджетного процесу, 

управління бюджетними коштами, об’єктами державної власності та іншими 

ресурсами, організації та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання 

звітності, організації документообігу, проведення правової роботи, здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг, роботи з персоналом, діяльності із 

запобігання та виявлення корупції тощо, зокрема своєчасно розроблено, 

погоджено та затверджено в установленому порядку: 

- Інструкцію з діловодства в Комісії з регулювання азартних ігор та 

лотерей, якою регламентовано єдиний порядок документування управлінської 

діяльності в КРАІЛ; 

- Регламент Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Розподіл 

функціональних обов’язків між Головою та членами КРАІЛ; 



 

- структуру та штатний розпис Комісії з регулювання азартних ігор та 

лотерей; 

- Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; 

- Стратегічні цілі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2020-

2023 роки, якими водночас встановлено бачення, місію, цінності КРАІЛ, та які 

становлять підґрунтя подальшого розроблення ключових показників 

ефективності (КРІ), підготовки бюджетних запитів та планів роботи КРАІЛ; 

- План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, 

План роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2021 рік; 

- кошторис та план асигнувань (за винятком наданих кредитів з 

державного бюджету) загального фонду бюджету на 2020 рік (передбачено 

видатки на (жовтень-грудень) у розмірі 5 874,6 тис грн, використано коштів на 

суму 3 876,5 тис грн); 

- Склад постійно діючої комісії з питань прийняття-передачі та списання 

майна КРАІЛ; 

- Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та 

проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та призначення 

уповноваженої особи з проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; 

- Положення про головного спеціаліста (уповноважену особу) з питань 

запобігання та виявлення корупції Комісії з регулювання азартних ігор та 

лотерей та Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків Комісії з 

регулювання азартних ігор та лотерей; 

- Правила внутрішнього службового розпорядку КРАІЛ; 

- 58 внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, у т.ч. якими 

врегульовано питання визначення чіткого розподілу повноважень, 

відповідальності та підзвітності як кожного структурного підрозділу у цілому, 

так і працівників КРАІЛ зокрема (положення про структурні підрозділи апарату 

КРАІЛ; Перелік та зміст функцій (повноважень), які здійснюють самостійні 

структурні підрозділи апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, 

тощо). 

Упродовж листопада-грудня 2020 року Комісія розпочала процедуру 

погодження 11 пріоритетних проектів нормативно-правових актів. За вказаний 

період було розроблено КРАІЛ та прийнято Кабінетом Міністрів України 

постанову від 21.12.2020 № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері 

організації та проведення азартних ігор», якою були унормовані питання щодо 

видачі ліцензій на п’ять видів діяльності у сфері організації та проведення 

азартних ігор. 

Також з метою здійснення інформаційного та комунікаційного обміну із 

зовнішніми користувачами, у т.ч. спрямованого на оперативну взаємодію з 

вищими та центральними органами виконавчої влади, КРАІЛ забезпечила: 

- підключення до веб-модуля СЕВ, Урядової гарячої лінії зі звернень 

громадян; 

- визначення окремими наказами відповідальних посадових осіб за: 

роботу зі зверненнями громадян; організацію роботи, пов’язаної із захистом 



 

персональних даних у КРАІЛ; надсилання документів через СЕВ ОВВ в КРАІЛ; 

- проведення дослідної експлуатації та введення у промислову 

експлуатацію офіційного вебсайту КРАІЛ. 

Питання чисельності кадрового наповнення КРАІЛ як новоствореної 

юридичної особи врегульовано законодавством, яким визначено граничну 

чисельність працівників КРАІЛ у кількості 200 штатних одиниць. Протягом 

листопада і грудня 2020 у стислі терміни КРАІЛ виконала низку заходів із 

забезпечення добору персоналу апарату КРАІЛ на 10 ключових посад, 

необхідних для початку її роботи, шляхом проведенням співбесід з 

кандидатами на заміщення вакантних посад в режимі он-лайн конференції, а 

також здійснення переведень працівників з інших держаних органів. Станом на 

31.12.2020 фактична чисельність становила 33 працівника. 

З метою урегулювання суспільних відносин у сфері організації та 

проведення азартних ігор та лотерей при КРАІЛ з незалежних експертів було 

утворено Консультаційно-експертну раду як дорадчий орган у сфері організації 

та проведення азартних ігор та лотерей, у т.ч. розроблено та затверджено 

Положення про Консультаційно-експертну раду Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей, сформовано її персональний склад та забезпечено 

організацію проведення її двох засідань, на яких обрано першого заступника 

голови КЕР та призначено секретаря з числа працівників КРАІЛ. 

 

 

 

Голова КРАІЛ             Іван РУДИЙ 


