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ДОКУМЕНТИ

 ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо ставок окремих податків
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У статті 197:
пункт 197.14 виключити;
доповнити пунктом 197.21 такого змісту:
«197.21. Звільняються від оподаткування операції з постачання на мит-

ній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових 
культур товарних позицій 1001-1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних куль-
тур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім постачання та 
вивезення в митному режимі експорту таких зернових та технічних куль-
тур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підпри-
ємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури 
у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також крім поста-
чання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх при-
дбання з податком на додану вартість.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зер-
нових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 
згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вар-
тість у порядку, встановленому цим Кодексом».

2. Пункт 212.1 статті 212 доповнити підпунктом 212.1.10 такого змісту: 
«212.1.10. Особа — власник ввезених на митну територію України 

транспортних засобів, що переобладнуються у легкові автомобілі, з яких 
справляється акцизний податок». 

3. Пункт 213.1 статті 213 доповнити підпунктом 213.1.8 такого змісту: 
«213.1.8. переобладнання ввезеного на митну територію України тран-

спортного засобу у підакцизний легковий автомобіль».
4. У пункті 215.3 статті 215:
1) підпункт 215.3.1 викласти в такій редакції:
«215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 

пиво:

Код товару  
(продукції) згідно 

з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно  
з УКТ ЗЕД

Одиниця  
виміру

Ставки 
подат-

ку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень  

за 1 літр
0,87

2204  
(крім 2204 10,  
2204 21 06 00,  
2204 21 07 00,  
2204 21 08 00,  
2204 21 09 00,  
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні гривень  
за 1 літр

0,01

2204  
(крім 2204 10,  
2204 21 06 00,  
2204 21 07 00,  
2204 21 08 00,  
2204 21 09 00,  
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням 
спирту та міцні (кріплені)

гривень  
за 1 літр

2,86

2204 10,  
2204 21 06 00,  
2204 21 07 00,  
2204 21 08 00,  
2204 21 09 00,  
2204 29 10 00

Вина ігристі  
Вина газовані

гривень  
за 1 літр

4,16

2205 Вермути та інші вина 
виноградні натуральні 
з доданням рослинних або 
ароматизувальних екстрактів

гривень  
за 1 літр

2,86

2206 00  
(крім 2206 00 31 00,  
2206 00 51 00,  
2206 00 81 00  — 
сидр і перрі (без  
додання спирту)

Інші зброджені напої 
(наприклад, сидр, перрі 
(грушевий напій), напій 
медовий); суміші із 
зброджених напоїв та 
суміші зброджених напоїв 
з безакогольними напоями, 
в іншому місці не зазначені 
(з доданням спирту)

гривень  
за 1 літр 

100-відсот-
кового  
спирту

56,42

2206 00 31 00,  
2206 00 51 00,  
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання 
спирту)

гривень  
за 1 літр

0,50

2207 Спирт етиловий, 
неденатурований, 
з концентрацією спирту 
80 об. % або більше; спирт 
етиловий та інші спиртові 
дистиляти та спиртні напої, 
одержані шляхом перегонки, 
денатуровані, будь-якої 
концентрації

гривень  
за 1 літр 

100-відсот-
кового  
спирту

56,42

2208 Спирт етиловий, 
неденатурований 
з концентрацією спирту менш 
як 80 об. %; спиртові дистиляти 
та спиртні напої, одержані 
шляхом перегонки, лікери та 
інші напої, що містять спирт

гривень  
за 1 літр 

100-відсот-
кового  
спирту

56,42

2) абзац перший підпункту 215.3.5 викласти в такій редакції:
«215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призна-

чені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспорт-
них засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включа-
ючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому 
числі автомобілі, за які при ввезенні на митну територію України не було 
сплачено акцизного податку і які в установленому законодавством поряд-
ку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або пере-
реєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переоб-
ладнання відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після пере-
обладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД».

5. Статтю 216 доповнити пунктом 216.8 такого змісту:
«216.8. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі здійснення пе-

реобладнання непідакцизного транспортного засобу у підакцизний легко-
вий автомобіль є дата видачі документа про відповідність переобладнано-
го автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акциз-
ний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пізні-
ше дати подання документів до органу внутрішніх справ України для реє-
страції або перереєстрації такого транспортного засобу».

6. Пункт 222.2 статті 222 доповнити підпунктом 222.2.3 такого змісту:
«222.2.3. Платники акцизного податку при зверненні до органів вну-

трішніх справ України для реєстрації або перереєстрації переобладнаного 
непідакцизного транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль 
зобов’язані пред’явити квитанції або платіжні доручення про сплату подат-
ку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення».

7. Пункти 331.1 та 331.2 статті 331 викласти в такій редакції:

»

«331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Найменування  
лісової породи Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, 
гривень

ділової (без кори) дров’яної 
(з корою)великої середньої дрібної

Перший пояс лісів
Сосна

1 171,28 109,54 42,12 4,34
2 121,72 78,24 30,42 3,32
3 98,24 63,28 24,4 2,66
4 73,88 46,96 18,06 2
5 48,68 31,28 12,04 1,34

Модрина
1 76,94 65,2 25,4 5,66
2 55,42 46,96 18,06 4,34
3 43,72 37,8 14,38 3,32
4 32,6 28,06 10,7 2,34
5 22,16 18,92 7,36 1,68

Ялина, ялиця
1 106,3 90,64 34,76 4,02
2 78,9 67,18 26,08 2,66
3 63,28 54,14 20,72 2,34
4 47,62 40,44 15,38 1,68
5 31,96 26,74 10,38 1,34

Дуб (крім дуба коркового)
1 449,38 215,94 71,9 7,36
2 322,34 154,98 51,48 5,36
3 258,14 123,36 41,46 4,34
4 193,92 93,3 31,1 3,02
5 127,06 61,68 20,72 2,34

Ясен, клен (крім явора)
1 168,52 143,94 71,9 7,36
2 120,86 103,32 51,48 5,36
3 96,8 82,26 41,46 4,34
4 72,7 62,2 31,1 3,02
5 47,66 41,14 20,72 2,34

Бук
1 323,98 208,4 69,56 6,34
2 230,72 148,24 49,5 4,34
3 185,56 118,88 39,8 3,68
4 139,42 88,76 29,76 2,66
5 93,3 59,44 19,74 1,68

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
1 25,08 21,58 16,04 5,66
2 17,54 15,06 11,56 4,34
3 14,04 12,54 9,52 3,32
4 10,52 9,04 7,02 2,34
5 7,02 6,02 4,5 1,68

Осика, вільха сіра, тополя
1 14,52 12,54 9,52 4,02
2 10,52 9,04 6,52 2,66
3 8,54 7,02 5,54 2,34
4 6,52 5,54 4,02 1,68
5 4,02 3,5 2,52 0,66

Другий пояс лісів
Сосна

1 146,04 93,26 35,78 3,68
2 103,44 66,52 25,74 2,66
3 82,58 53,46 20,72 2,34
4 62,58 39,8 15,38 1,68
5 41,74 26,74 10,38 1

Модрина
1 65,88 56,74 21,72 5,36
2 47,62 40,44 15,38 3,68
3 37,8 31,96 12,36 3,02
4 28,06 24,14 9,34 2,34
5 18,92 16,32 6,34 1,34

Ялина, ялиця
1 93,88 80,22 30,76 3,32
2 67,18 57,36 22,06 2,34
3 53,46 45,64 17,72 2
4 40,44 34,58 13,36 1,68
5 26,74 22,84 8,68 1

Дуб (крім дуба коркового)
1 382,5 184,32 61,5 6,02
2 274,18 131,68 43,8 4,34
3 218,02 105,34 34,76 3,32
4 163,16 78,24 26,44 2,66
5 109,66 52,64 17,72 1,68

Ясен, клен (крім явора)
1 143,44 122,88 61,5 6,02
2 102,82 87,76 43,8 4,34
3 81,74 70,22 34,76 3,32
4 61,2 52,16 26,44 2,66
5 41,14 35,12 17,72 1,68

Бук
1 275,84 176,8 58,84 5,36
2 196,6 125,66 42,12 3,68
3 157,5 100,82 33,78 3,02
4 118,34 75,22 25,4 2,34
5 79,24 50,42 16,74 1,68

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
1 20,54 17,54 13,54 5,02
2 15,06 13,02 9,52 3,68
3 12,04 10,04 8,02 2,66
4 9,04 8,02 5,54 2,34
5 6,02 5,02 4,02 1,34

Осика, вільха сіра, тополя
1 12,54 11,02 8,02 3,32
2 9,04 8,02 5,54 2,34
3 7,02 6,52 5,02 2
4 5,54 4,5 3,5 1,68
5 3,5 3,5 2,52 1

331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід

Найменування  
лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, 

гривень
ділової (без кори) дров’яної 

(з корою)великої середньої дрібної
Перший пояс лісів

Самшит
1 790,44 675,56 337,7 7,36
2 564,72 482,48 241,4 5,36
3 451,88 386,18 192,92 4,34
4 339,04 289,38 144,78 3,02
5 225,7 193,1 96,62 2,34

Бархат, горіх
1 492,5 421,3 210,64 7,36
2 352,1 300,92 150,46 5,36
3 281,38 240,74 120,38 4,34
4 211,14 180,56 90,6 3,02
5 140,92 120,38 60,18 2,34

Груша, кизил, явір
1 395,22 338,04 168,86 7,36
2 282,36 241,22 120,72 5,36
3 225,7 193,1 96,62 4,34
4 169,52 144,96 72,56 3,02
5 112,86 96,8 48,48 2,34

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовко-
виця, яблуня

1 295,4 252,28 126,06 7,36
2 211,14 180,08 89,92 5,36
3 168,52 143,94 71,9 4,34
4 126,9 107,82 53,84 3,02
5 84,26 72,22 36,12 2,34

Каштан, дуб корковий
1 246,26 210,64 105,34 7,36
2 176,04 150,46 75,22 5,36
3 140,92 120,38 60,18 4,34
4 105,84 90,28 45,16 3,02
5 70,22 60,18 30,42 2,34

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1 197,6 168,52 84,6 7,36
2 140,92 120,38 60,18 5,36
3 112,34 96,3 48,14 4,34
4 84,26 72,22 36,12 3,02
5 56,66 48,66 24,4 2,34

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, круши-
на, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

1 147,98 126,38 63,18 7,36
2 105,84 90,28 45,16 5,36
3 84,26 72,22 36,12 4,34
4 63,72 54,16 27,42 3,02
5 42,64 36,12 18,06 2,34

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1 49,14 42,12 21,08 4,02
2 35,12 30,1 15,06 2,66
3 28,08 24,08 12,04 2,34
4 21,08 18,06 9,04 1,68
5 14,04 12,04 6,02 1,34

Другий пояс лісів
Самшит

1 669,54 572,24 286,22 6,02
2 477,96 408,76 204,3 4,34
3 382,68 327 163,84 3,32
4 286,86 245,26 122,7 2,66
5 191,58 163,5 81,92 1,68

Бархат, горіх
1 419,28 358,6 179,22 6,02
2 299,4 256,28 128,06 4,34
3 239,72 204,64 102,32 3,32
4 179,54 154,48 76,56 2,66
5 119,86 102,82 51,16 1,68

Груша, кизил, явір
1 334,52 285,88 143,1 6,02
2 239,24 204,12 102,32 4,34
3 191,58 163,5 81,92 3,32
4 143,44 122,88 61,5 2,66
5 95,82 81,74 40,78 1,68

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовко-
виця, яблуня

1 251,78 214,66 107,68 6,02
2 179,54 153,46 76,56 4,34
3 143,44 122,88 61,5 3,32
4 107,82 92,26 46,14 2,66
5 71,72 61,2 30,76 1,68

Каштан, дуб корковий
1 209,66 179,54 89,92 6,02
2 149,96 128,4 64,2 4,34
3 119,86 102,82 51,16 3,32
4 89,8 76,74 38,44 2,66
5 59,68 51,16 25,74 1,68

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1 167,52 142,94 71,54 6,02
2 119,38 102,32 50,82 4,34
3 95,82 81,74 40,78 3,32
4 71,72 61,2 30,76 2,66
5 47,66 41,14 20,42 1,68

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, кру-
шина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

1 125,88 107,32 53,84 6,02
2 89,8 76,74 38,44 4,34
3 71,72 61,2 30,76 3,32
4 53,68 46,14 23,06 2,66
5 36,12 30,58 15,38 1,68

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1 41,62 35,6 17,72 3,32
2 30,1 25,58 12,72 2,34
3 24,08 20,54 10,38 2
4 18,06 15,54 7,7 1,68
5 12,04 10,04 5,36 1

8. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
1) у підрозділі 2:
у пункті 10 цифри та слова «31 грудня 2013 року» замінити цифрами та 

словами «31 грудня 2014 року», а цифри та слова «1 січня 2014 року» за-
мінити цифрами та словами «1 січня 2015 року»;

в абзаці першому пункту 16 цифри та слова «31 грудня 2013 року» за-
мінити цифрами та словами «31 грудня 2014 року»;

в абзаці першому пункту 23 цифри та слова «1 січня 2014 року» 
замінити цифрами та словами «1 січня 2015 року», а після слів та 
цифр «(крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 
30 90 00)» доповнити словами та цифрами «а також паперу та карто-
ну для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згід-
но з УКТ ЗЕД»;

2) у підрозділі 4:
у пункті 10:
після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого 

змісту: 
«з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно — 18 відсотків, 

а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особли-
вості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розді-
лу, — 5 відсотків; 

».
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з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року включно — 17 відсотків, а 

для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливос-
ті оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, — 
5 відсотків».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дев’ятий вважати відповідно абзацами 
сьомим — одинадцятим;

в абзаці сьомому цифри і слова «1 січня 2014 року» замінити цифрами 
і словами «1 січня 2016 року»;

доповнити пунктом 32 такого змісту:
«32. Від’ємний фінансовий результат за операціями з цінними папера-

ми, сформований станом на 1 січня 2014 року, не враховується при ви-
значенні фінансового результату за операціями з цінними паперами за ре-
зультатами звітних (податкових) періодів 2014 року»;

3) у підрозділі 5:
абзаци п’ятий — шостий пункту 1 викласти в такій редакції:
«32 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту — з 1 січня до 31 берез-

ня 2014 року; 
56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту — з 1 квітня 2014 року 

до 31 грудня 2015 року»;
у пункті 2: 
абзац третій після слів та цифр «до 31 грудня 2013 року включно» до-

повнити словами та цифрами «(для виробників електроенергії на теплое-
лектроцентралях та ТЕС до 31 грудня 2015 року включно)»;

абзац четвертий після слів та цифр «з 1 січня 2014 року» доповнити 
словами та цифрами «(для виробників електроенергії на теплоелектро-
централях та ТЕС з 1 січня 2016 року)»;

доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7. Зупинити на 2014 рік дію підпункту «в» підпункту 229.1.1 пункту 

229.1 статті 229 цього Кодексу в частині справляння акцизного податку за 
ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового 
денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб’єктам господа-
рювання з метою його використання як сировини для виробництва про-
дуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 від-
сотка залишкового етанолу. 

У 2014 році з товарів (продукції), зазначених у цьому пункті, акцизний 
податок справляється за ставкою, визначеною у статті 215 Податкового 
кодексу України для товарів (продукції) за кодом 2207 згідно з УКТ ЗЕД».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім підпункту 1 

пункту 4 розділу I цього Закону про зміни до підпункту 215.3.1 пункту 
215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо збільшення ставок ак-
цизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні 
напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за міся-
цем, в якому опубліковано цей Закон.

2. У статті 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва 
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 
345 із наступними змінами):

1) частину сімнадцяту викласти в такій редакції:
«Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додан-

ня спирту) починають застосовуватися з 1 січня 2010 року, а норми щодо 
використання у виробництві коньяку не менше 30 відсотків спирту коньяч-
ного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з 
виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на аб-
солютний алкоголь, — з 1 січня 2017 року з урахуванням норм частини ві-
сімнадцятої цієї статті»;

2) абзаци перший — четвертий частини вісімнадцятої викласти в та-
кій редакції: 

«Встановити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють виробни-
цтво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, зобов’язані 
використовувати у виробництві коньяку спирт коньячний власного вироб-
ництва або спирт коньячний, викурений в Україні з виноматеріалів, виро-
блених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, 
не менше: 

10 відсотків — з 1 квітня 2013 року до 31 грудня 2013 року;
0 відсотків — з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року;
5 відсотків — з 1 січня 2015 року».
3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чин-

ності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними ор-

ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ 
19 грудня 2013 року 
№ 713-VII

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 грудня 2013 р. №  947 
Київ

Про затвердження Порядку надання 
та визначення  розміру грошової допомоги 
постраждалим від надзвичайних ситуацій, 

які залишилися на попередньому місці 
проживання

Відповідно до частини третьої статті 89 Кодексу цивільного захисту 
України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги 
постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньо-
му місці проживання, що додається.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 18 грудня 2013 р. №  947

ПОРЯДОК  
надання та визначення розміру грошової допомоги  

постраждалим від надзвичайних ситуацій,  
які залишилися на попередньому місці проживання

1. Цей Порядок встановлює механізм надання та визначення розміру 
грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які відмови-
лися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці про-
живання. 

2. Постраждалими визнаються особи, житлові будинки (квартири) яких 
пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з лік-
відації її наслідків.

3. Органи місцевого самоврядування складають і затверджують спис-
ки постраждалих та видають довідки про встановлення статусу особи, яка 
постраждала від надзвичайної ситуації, за наявності паспорта громадяни-
на України або іншого документа, що посвідчує особу.

4. Рішення про надання постраждалим грошової допомоги та її розмір 
приймає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи ви-
конавчої влади. 

Зазначена грошова допомога є одноразовою.

5. Для отримання грошової допомоги постраждалі подають на розгляд 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої 
влади такі документи:

заяву;
довідку про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзви-

чайної ситуації;
копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвід-

чує особу;
копію картки платника податків (крім випадків, коли особа через свої 

релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та по-
відомила про це відповідний орган доходів та зборів і має відмітку у пас-
порті).

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи вико-
навчої влади в п’ятиденний строк з дня подання документів, зазначених у 
пункті 5 цього Порядку, а також за результатами обстеження житлових бу-
динків (квартир), пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації або про-
ведення робіт з ліквідації її наслідків, приймають рішення щодо надання 
постраждалим грошової допомоги, що оформляється протоколом, та по-
відомляють про це постраждалим. 

У разі надання постраждалим недостовірної інформації про встановлен-
ня статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, розмір за-
вданої матеріальної шкоди Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві органи виконавчої влади можуть прийняти рішення про відмову в 
наданні грошової допомоги.

У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене рішення до 
суду.

7. Розмір грошової допомоги постраждалим становить від 3 до 15 про-
житкових мінімумів для працездатних осіб.

Під час визначення розміру грошової допомоги враховується розмір за-
вданої матеріальної шкоди, страхових виплат, інших видів допомог.

8. Грошова допомога надається постраждалим, які є власниками (спів-
власниками), наймачами житлового будинку (квартири), в місячний строк 
з дня прийняття рішення про її надання. Грошова допомога співвласни-
кам надається пропорційно площі житлового будинку (квартири), що на-
лежить кожному з них.

9. Виплата грошової допомоги здійснюється через Українське держав-
не підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» або шляхом перерахуван-
ня коштів на банківській рахунок постраждалого.

10. Фінансування заходів з надання грошової допомоги постраждалим 
здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших 
не заборонених законодавством джерел.

11. Після отримання грошової допомоги постраждалі втрачають право 
на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині другій статті 89 
Кодексу цивільного захисту України.

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 грудня 2013 р. №  949 
Київ

Про затвердження Положення  
про Урядового уповноваженого  

з питань антикорупційної політики
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань анти-

корупційної політики, що додається.
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 4 грудня 2013 р. №  949

ПОЛОЖЕННЯ 
про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

1. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики (далі — 
Урядовий уповноважений) є посадовою особою, яка забезпечує підготов-
ку і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо спрямування і 
координації роботи органів виконавчої влади із запобігання і протидії ко-
рупції.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з 
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра Украї-
ни.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів Укра-
їни, цим Положенням.

4. До компетенції Урядового уповноваженого належить:
1) розроблення і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій що-

до спрямування і координації роботи органів виконавчої влади із запобі-
гання і протидії корупції;

2) забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Президентом 
України, Верховною Радою України, іншими державними органами, орга-
нами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компе-
тенції;

3) подання спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії ко-
рупції інформації про виявлені факти, що свідчать про корупційні право-
порушення;

4) проведення досліджень із проблем, пов’язаних з корупцією;
5) забезпечення інформування громадськості про свою діяльність;
6) здійснення заходів, пов’язаних із залученням громадськості до діяль-

ності із запобігання і протидії корупції, та сприяння співпраці органів вико-
навчої влади з громадськістю;

7) забезпечення розміщення в засобах масової інформації матеріалів, 
що стосуються запобігання і протидії корупції.

5. Урядовий уповноважений має право:
1) звертатися в межах своєї компетенції до Адміністрації Президента 

України, Апарату та комітетів Верховної Ради України, Апарату Ради наці-
ональної безпеки і оборони України, органів виконавчої влади, інших дер-
жавних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, об’єднань громадян для отримання інформації, необхідної 
для виконання покладених на нього завдань;

2) проводити узагальнення та аналіз статистичних даних та іншої інфор-
мації про факти корупційних діянь та здійснені заходи із запобігання і про-
тидії корупції, зокрема про заходи, що вживаються органами виконавчої 
влади відповідно до їх повноважень;

3) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і 
місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать 
до його компетенції;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ 
та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що 
належать до його компетенції;

5) вносити пропозиції щодо утворення робочих груп із підготовки про-
ектів нормативно-правових актів;

6) вносити центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо за-
лучення науковців та експертів до розроблення проектів нормативно-пра-
вових актів.

6. Урядовий уповноважений має право брати участь із правом дорадчо-
го голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, 
що належать до його компетенції.

7. Урядовий уповноважений координує свою діяльність з Мін’юстом.

8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюєть-
ся відповідним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів 
України.

9. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади 
та із зазначенням адреси.

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 грудня 2013 р. № 957 
Київ

Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2010 р. № 178
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. 

№ 178 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 
від провадження господарської діяльності в галузі племінної справи у тва-
ринництві та визначається періодичність здійснення планових заходів дер-
жавного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, 
ст. 627) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2013 р. № 957

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 лютого 2010 р. № 178
1. У постанові:
1) назву постанови викласти у такій редакції:

«Про затвердження критеріїв,  
за якими оцінюється ступінь  ризику 

від провадження господарської діяльності 
з торгівлі племінними (генетичними) 
ресурсами, проведення генетичної 

експертизи походження та аномалій тварин 
і визначається періодичність здійснення 
планових заходів  державного нагляду 

(контролю) Міністерством аграрної політики 
та продовольства»;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ре-
сурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тва-
рин і визначається періодичність здійснення планових заходів державно-
го нагляду (контролю) Міністерством аграрної політики та продовольства, 
що додаються.»;

3) пункт 2 після слів «Міністерству аграрної політики» доповнити сло-
вами «та продовольства».

2. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження гос-
подарської діяльності в галузі племінної справи у тваринництві та ви-
значається періодичність здійснення планових заходів державного на-
гляду (контролю), затверджені зазначеною постановою, викласти у та-
кій редакції: 

«ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2010 р. № 178 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2013 р. № 957)

КРИТЕРІЇ,  
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами,  проведення 
генетичної експертизи походження та аномалій  тварин і визначається 

періодичність здійснення планових  заходів державного нагляду 
(контролю) Міністерством  аграрної політики та продовольства

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від проваджен-
ня господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ре-
сурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій 
тварин, є:

вид господарської діяльності (торгівля племінними (генетичними) ре-
сурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тва-
рин);

види племінних тварин; 
масштаби господарської діяльності (визначаються за чисельністю  го-

лів основного стада племінних тварин). 
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання від-

носяться до одного з трьох ступенів ризику — високий, середній або не-
значний.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносять-
ся суб’єкти, які провадять діяльність з торгівлі племінними (генетичними) 
ресурсами —  спермою, ембріонами та яйцеклітинами, що мають племін-
ну (генетичну) цінність.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать 
суб’єкти, які провадять діяльність, пов’язану з торгівлею племінними тва-
ринами, та мають основне стадо такою чисельністю:

великої рогатої худоби — 100 або більше голів та/або
свиней — 100 або більше голів та/або
овець — 350 або більше голів.
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать 

суб’єкти, які:
провадять діяльність, пов’язану з проведенням генетичної експертизи 

походження та аномалій тварин;
провадять діяльність, пов’язану з торгівлею племінними тваринами, 

крім зазначених у пункті 4 цих критеріїв.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються з та-

кою періодичністю:
з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.
7. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, 

але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагля-
ду (контролю), не виявлено фактів порушення вимог провадження госпо-
дарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, про-
ведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, наступний 
плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта гос-
подарювання здійснюється не раніше, ніж через період часу, встановле-
ний для відповідної групи ризику, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одно-
часно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься 
до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути відне-
сений.».


