ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму,
соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних
послуг (адміністративного збору)"
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Стаття 121. Соціальний захист членів сімей осіб
Стаття 121. Соціальний захист членів сімей осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного рядового і начальницького складу служби цивільного
захисту та основних працівників професійних аварійно- захисту та основних працівників професійних аварійнорятувальних служб
рятувальних служб
1. Діти загиблих (померлих) під час виконання
1. Діти загиблих (померлих) під час виконання
службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу службових обов’язків осіб рядового і начальницького
служби цивільного захисту та основних працівників складу служби цивільного захисту та основних працівників
професійних аварійно-рятувальних служб мають право професійних аварійно-рятувальних служб мають право
вступу до навчальних закладів цивільного захисту поза вступу до навчальних закладів цивільного захисту поза
конкурсом, а також до інших навчальних закладів відповідно конкурсом, а також до інших навчальних закладів
до закону.
відповідно до закону.
2. У разі загибелі (смерті) особи рядового чи
2. У разі загибелі (смерті) особи рядового чи
начальницького складу служби цивільного захисту під час начальницького складу служби цивільного захисту під час
виконання службових обов’язків членам її сім’ї або особі, проходження служби членам її сім’ї або особі, яка
яка здійснила її поховання, виплачується допомога на здійснила її поховання, виплачується допомога на
поховання і компенсація матеріальних витрат на ритуальні поховання і компенсація матеріальних витрат на ритуальні
послуги
та
спорудження
надгробка
у
розмірі, послуги та спорудження надгробка у розмірі двадцяти
встановленому Кабінетом Міністрів України.
прожиткових
мінімумів,
встановлених
для
працездатних осіб на день загибелі (смерті).
3. За сім’єю загиблого (померлого) працівника, який
3. За сім’єю загиблого (померлого) працівника, який
забезпечував відомчу і місцеву пожежну охорону, та особи, забезпечував відомчу і місцеву пожежну охорону, та особи,
яка забезпечувала добровільну пожежну охорону, яка забезпечувала добровільну пожежну охорону,
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зберігається право на пільги, якими вони користувалися за зберігається право на пільги, якими вони користувалися за
місцем роботи
місцем роботи
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 12. Форми господарського судочинства
Стаття 12. Форми господарського судочинства
…
…
5. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:
5. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:
1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів
1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста базових
прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
величин для грошових платежів і стягнень;
2) справи незначної складності, визнані судом
2) справи незначної складності, визнані судом
малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за
правилами загального позовного провадження, та справ, ціна правилами загального позовного провадження, та справ, ціна
позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового позову в яких перевищує п’ятисот базових величин для
мінімуму для працездатних осіб.
грошових платежів і стягнень.
7. Для цілей цього Кодексу розмір прожиткового
7. Для цілей цього Кодексу розмір базової величини для
мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 грошових платежів і стягнень вираховується станом на 1
січня календарного року, в якому подається відповідна заява січня календарного року, в якому подається відповідна заява
або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється
рішення.
судове рішення.
Стаття 135. Штраф
Стаття 135. Штраф
1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід
1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід
державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі
від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для від одного до десяти базових величин для грошових
працездатних осіб у випадках:
платежів і стягнень у випадках:
…
…
2. У випадку повторного чи систематичного невиконання
2. У випадку повторного чи систематичного
процесуальних обов'язків, повторного чи неодноразового невиконання процесуальних обов'язків, повторного чи
зловживання процесуальними правами, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами,
систематичного неподання витребуваних судом доказів без повторного чи систематичного неподання витребуваних
поважних причин або без їх повідомлення, триваючого судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення,
невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд, з триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або
урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного доказів суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в
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бюджету з відповідного учасника судового процесу або дохід державного бюджету з відповідного учасника судового
відповідної іншої особи штраф у сумі від п'яти до п'ятдесяти процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п'яти до
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
п'ятдесяти базових величин для грошових платежів і
стягнень.
Стаття 148. Вимоги, за якими може бути видано судовий
наказ
1. Судовий наказ може бути видано тільки за вимогами
про стягнення грошової заборгованості за договором,
укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо
сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.
…
Стаття 247. Справи, що розглядаються в порядку
спрощеного позовного провадження
4. У порядку спрощеного позовного провадження не
можуть бути розглянуті справи:
…
4) у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності,
крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не
перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб;
…
8) в яких ціна позову перевищує п’ятсот розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
…
Стаття 252. Особливості розгляду справи у порядку
спрощеного позовного провадження
…

Стаття 148. Вимоги, за якими може бути видано судовий
наказ
1. Судовий наказ може бути видано тільки за вимогами
про стягнення грошової заборгованості за договором,
укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі,
якщо сума вимоги не перевищує ста базових величин для
грошових платежів і стягнень.
…
Стаття 247. Справи, що розглядаються в порядку
спрощеного позовного провадження
4. У порядку спрощеного позовного провадження не
можуть бути розглянуті справи:
…
4) у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності,
крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не
перевищує ста базових величин для грошових платежів і
стягнень;
…
8) в яких ціна позову перевищує п’ятсот базових
величин для грошових платежів і стягнень;
…
Стаття 252. Особливості розгляду справи у порядку
спрощеного позовного провадження
…
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6. Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони
про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням
сторін за одночасного існування таких умов:
1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір
якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб;
…

6. Суд може відмовити в задоволенні клопотання
сторони про розгляд справи в судовому засіданні з
повідомленням сторін за одночасного існування таких умов:
1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір
якої не перевищує ста базових величин для грошових
платежів і стягнень;
…

Стаття 270. Порядок розгляду апеляційної скарги
…
10. Апеляційні скарги на рішення господарського суду у
справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають
розгляду в порядку спрощеного позовного провадження,
розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення
учасників справи.
…
Стаття 287. Право касаційного оскарження
…
3. Не підлягають касаційному оскарженню:
…
2) судові рішення у малозначних справах та у справах з
ціною позову, що не перевищує п’ятиста розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків,
якщо:
…
Стаття 301. Порядок розгляду касаційної скарги
…
4. Перегляд рішень суду першої інстанції та постанов
апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не
перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для

Стаття 270. Порядок розгляду апеляційної скарги
…
10. Апеляційні скарги на рішення господарського суду у
справах з ціною позову менше ста базових величин для
грошових платежів і стягнень, крім тих, які не підлягають
розгляду в порядку спрощеного позовного провадження,
розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення
учасників справи.
…
Стаття 287. Право касаційного оскарження
…
3. Не підлягають касаційному оскарженню:
…
2) судові рішення у малозначних справах та у справах з
ціною позову, що не перевищує п’ятисот базових величин
для грошових платежів і стягнень, крім випадків, якщо:
…
Стаття 301. Порядок розгляду касаційної скарги
…
4. Перегляд рішень суду першої інстанції та постанов
апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не
перевищує п’ятисот базових величин для грошових
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працездатних осіб, здійснюється без повідомлення учасників платежів і стягнень, здійснюється без повідомлення
справи, крім справ, які не підлягають розгляду в порядку учасників справи, крім справ, які не підлягають розгляду в
спрощеного провадження.
порядку спрощеного провадження.
…
…
Розділ XI
Розділ XI
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в дію
1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в
з урахуванням таких особливостей:
дію з урахуванням таких особливостей:
…
…
19) до дня початку функціонування Єдиного державного
19) до дня початку функціонування Єдиного державного
реєстру виконавчих документів:
реєстру виконавчих документів:
…
…
19.4) у разі втрати виконавчого документа суд, який
19.4) у разі втрати виконавчого документа суд, який
розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того,
суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати
його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець,
приватний виконавець звернувся із заявою про це до приватний виконавець звернувся із заявою про це до
закінчення строку, встановленого для пред’явлення закінчення строку, встановленого для пред’явлення
виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката
виконавчого
документа
постановляється
ухвала
у виконавчого документа постановляється ухвала у
десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу
стягувачу дубліката виконавчого документа справляється стягувачу дубліката виконавчого документа справляється
судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму судовий збір у розмірі 0,03 базової величини для грошових
для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі платежів і стягнень. Ухвала про видачу чи відмову у видачі
дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в
апеляційному та касаційному порядку;
апеляційному та касаційному порядку;
…
…
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції
Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції
загальних судів
загальних судів
…
…
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6. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:
1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) справи незначної складності, визнані судом
малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за
правилами загального позовного провадження, та справ, ціна
позову в яких перевищує двісті п’ятдесят розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
…
5) справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких
не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.
…
9. Для цілей цього Кодексу розмір прожиткового
мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1
січня календарного року, в якому подається відповідна заява
або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове
рішення.
Стаття 148. Штраф
1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід
державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3
до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних
осіб у випадках:
…
2. У випадку повторного чи систематичного невиконання
процесуальних обов'язків, повторного чи неодноразового
зловживання процесуальними правами, повторного чи
систематичного неподання витребуваних судом доказів без
поважних причин або без їх повідомлення, триваючого
невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд з
урахуванням конкретних обставин стягує у дохід державного

6. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:
1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста базових
величин для грошових платежів і стягнень;
2) справи незначної складності, визнані судом
малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за
правилами загального позовного провадження, та справ, ціна
позову в яких перевищує двісті п’ятдесят базових величин
для грошових платежів і стягнень;
…
5) справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких
не перевищує двохсот п’ятдесяти базових величин для
грошових платежів і стягнень.
…
9. Для цілей цього Кодексу розмір базової величини для
грошових платежів і стягнень вираховується станом на 1
січня календарного року, в якому подається відповідна заява
або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється
судове рішення.
Стаття 148. Штраф
1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід
державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі
від 0,3 до трьох базової величини для грошових платежів і
стягнень у випадках:
…
2. У випадку повторного чи систематичного
невиконання процесуальних обов'язків, повторного чи
неодноразового зловживання процесуальними правами,
повторного чи систематичного неподання витребуваних
судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення,
триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або
доказів суд з урахуванням конкретних обставин стягує у дохід
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бюджету з відповідного учасника судового процесу або
відповідної іншої особи штраф у сумі від одного до десяти
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
…
Стаття 161. Вимоги, за якими може бути видано судовий
наказ
1. Судовий наказ може бути видано, якщо:
…
7) заявлено вимогу до юридичної особи або фізичної
особи - підприємця про стягнення заборгованості за договором
(іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг,
телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та
радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі
електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
…
Стаття 274. Справи, що розглядаються в порядку
спрощеного позовного провадження
…
4. В порядку спрощеного позовного провадження не
можуть бути розглянуті справи у спорах:
…
5) в яких ціна позову перевищує двісті п’ятдесят розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
…
Стаття 279. Особливості розгляду справи у порядку
спрощеного позовного провадження
…

державного бюджету з відповідного учасника судового
процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі у сумі від
одного до десяти базової величини для грошових платежів
і стягнень.
…
Стаття 161. Вимоги, за якими може бути видано судовий
наказ
1. Судовий наказ може бути видано, якщо:
…
7) заявлено вимогу до юридичної особи або фізичної
особи - підприємця про стягнення заборгованості за
договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних
послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та
радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі
електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста
базових величин для грошових платежів і стягнень.
…
Стаття 274. Справи, що розглядаються в порядку
спрощеного позовного провадження
…
4. В порядку спрощеного позовного провадження не
можуть бути розглянуті справи у спорах:
…
5) в яких ціна позову перевищує двісті п’ятдесят розмірів
базових величин для грошових платежів і стягнень;
…
Стаття 279. Особливості розгляду справи у порядку
спрощеного позовного провадження
…

8

6. Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони
про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням
сторін за одночасного існування таких умов:
1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір
якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб;
…
Стаття 290. Пред’явлення позову про визнання
необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
…
2. Позов пред’являється щодо:
активів, набутих після дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо конфіскації незаконних активів осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо
різниця між їх вартістю і законними доходами особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у п’ятсот і більше разів перевищує розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого
законом на день набрання чинності зазначеним Законом, але не
перевищує межу, встановлену статтею 368-5 Кримінального
кодексу України;
активів, набутих після дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо конфіскації незаконних активів осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо
різниця між їх вартістю і законними доходами особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у п’ятсот і більше разів перевищує розмір

6. Суд може відмовити в задоволенні клопотання
сторони про розгляд справи в судовому засіданні з
повідомленням сторін за одночасного існування таких умов:
1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір
якої не перевищує ста базових величин для грошових
платежів і стягнень;
…
Стаття 290. Пред’явлення позову про визнання
необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
…
2. Позов пред’являється щодо:
активів, набутих після дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо конфіскації незаконних активів осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо
різниця між їх вартістю і законними доходами особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у п’ятсот і більше разів перевищує розмір
базової величини для грошових платежів та стягнень,
встановленого законом на день набрання чинності зазначеним
Законом, але не перевищує межу, встановлену статтею 368-5
Кримінального кодексу України;
активів, набутих після дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо конфіскації незаконних активів осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо
різниця між їх вартістю і законними доходами особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у п’ятсот і більше разів перевищує розмір

9

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого
законом на день набрання чинності зазначеним Законом, а
кримінальне провадження за статтею 368-5 Кримінального
кодексу України, предметом злочину в якому були ці активи,
закрите на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті
284 Кримінального процесуального кодексу України і
відповідне рішення набуло статусу остаточного;
доходів, отриманих від активів, зазначених в абзацах
другому та третьому цієї частини.
…

базової величини для грошових платежів та стягнень,
встановленого законом на день набрання чинності зазначеним
Законом, а кримінальне провадження за статтею 368-5
Кримінального кодексу України, предметом злочину в якому
були ці активи, закрите на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10
частини першої статті 284 Кримінального процесуального
кодексу України і відповідне рішення набуло статусу
остаточного;
доходів, отриманих від активів, зазначених в абзацах
другому та третьому цієї частини.
…
Стаття 369. Особливості розгляду в апеляційному
порядку окремих категорій справ
1. Апеляційні скарги на рішення суду у справах з ціною
позову менше ста базових величин для грошових платежів
і стягнень, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку
спрощеного позовного провадження, розглядаються судом
апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.
…

Стаття 369. Особливості розгляду в апеляційному
порядку окремих категорій справ
1. Апеляційні скарги на рішення суду у справах з ціною
позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в
порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються
судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників
справи.
…
Стаття 389. Право касаційного оскарження
Стаття 389. Право касаційного оскарження
…
…
3. Не підлягають касаційному оскарженню:
3. Не підлягають касаційному оскарженню:
…
…
2) судові рішення у малозначних справах та у справах з
2) судові рішення у малозначних справах та у справах з
ціною позову, що не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів ціною позову, що не перевищує двохсот п’ятдесяти базових
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків, величин для грошових платежів і стягнень, крім випадків,
якщо:
якщо:
…
…
Розділ XIII
Розділ XIII
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
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1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в дію
1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в
з урахуванням таких особливостей:
дію з урахуванням таких особливостей:
…
…
17) до дня початку функціонування Єдиного державного
17) до дня початку функціонування Єдиного державного
реєстру виконавчих документів:
реєстру виконавчих документів:
…
…
17.4) у разі втрати виконавчого документа суд, який
17.4) у разі втрати виконавчого документа суд, який
розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того,
суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати
його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець,
приватний виконавець звернувся із заявою про це до приватний виконавець звернувся із заявою про це до
закінчення строку, встановленого для пред’явлення закінчення строку, встановленого для пред’явлення
виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката
виконавчого
документа
постановляється
ухвала
у виконавчого документа постановляється ухвала у
десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу
стягувачу дубліката виконавчого документа справляється стягувачу дубліката виконавчого документа справляється
судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму судовий збір у розмірі 0,03 базової величини для грошових
для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі платежів і стягнень. Ухвала про видачу чи відмову у видачі
дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в
апеляційному та касаційному порядку;
апеляційному та касаційному порядку;
…
…
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ"
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну
здоров’ю , особам, віднесеним до категорії 1
здоров’ю , особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається
щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну
здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом здоров’ю, у розмірах:
Міністрів України.
особам з інвалідністю І групи – 100 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
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Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну
здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4
Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4
призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду,
заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника
призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї,
який був на його утриманні, у порядку та розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України.
…

особам з інвалідністю ІІ групи – 75 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
особам з інвалідністю ІІІ групи, дітям з
інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну
здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4
Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю,
призначається в розмірі 40 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Особам, віднесеним до категорії 3, щомісячна
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю,
призначається в розмірі 30 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Особам, віднесеним до категорії 4, щомісячна
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю,
призначається в розмірі 20 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника
призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї,
який був на його утриманні, в розмірі 50 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої
законодавством України.
…
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Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну
здоров'ю, та щомісячної компенсації сім'ям за втрату
годувальника
Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та
щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших
доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових
мінімумів, установлених для осіб, які втратили
працездатність.
Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до
категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи
захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися
за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу
в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі
відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно
із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної
плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у
1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри
пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи
захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються
актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну
здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату
годувальника
Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та
щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються в
повному обсязі незалежно від заробітку, пенсії чи іншого
доходу.
Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до
категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва
чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
можуть
призначатися за бажанням громадянина із заробітку,
одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках,
у розмірі відшкодування фактичних збитків, який
визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної
плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у
1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис.
карбованців.
В усіх випадках пенсії особам з інвалідністю, яким
установлено причинний зв’язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, не можуть бути
нижчими:
для учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, евакуйованих із зони відчуження,
відселеним із зон безумовного (обов’язкового)
відселення, осіб з інвалідністю з дитинства, які досягли
повноліття:
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по І групі інвалідності – 10 прожиткових мінімумів
для осіб, які втратили працездатність;
по ІІ групі інвалідності – 8 прожиткових мінімумів
для осіб, які втратили працездатність;
по ІІІ групі інвалідності – 6 прожиткових мінімумів
для осіб, які втратили працездатність;
для інших осіб з інвалідністю, щодо яких
установлений причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою:
по І групі інвалідності – 4 прожиткових мінімумів
для осіб, які втратили працездатність;
по ІІ групі інвалідності – 3 прожиткових мінімумів
для осіб, які втратили працездатність;
по ІІІ групі інвалідності, дітям з інвалідністю – 2
прожиткових мінімумів для осіб, які втратили
працездатність.
Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що
настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у
зв’язку
з
втратою
годувальника
внаслідок
Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом
Міністрів України.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ІНШИХ
ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ"
Стаття 9. Пільги для осіб, які мають особливі трудові
Стаття 9. Пільги для осіб, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною
заслуги перед Батьківщиною
Особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, надаються такі пільги:
Батьківщиною, надаються такі пільги:
…
…
25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років
25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18
у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в
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прожиткових мінімумів, затверджених законом на день розмірі десяти прожиткових мінімумів, затверджених
смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.
законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на
одну особу.
Статтю 21 виключено на підставі Закону № 76-VIII від
28.12.2014

Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію
Особам, трудовий договір з якими розірвано за
півтора року до досягнення пенсійного віку,
встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування",
або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно
до законів України "Про державну службу", "Про статус
народного депутата України", "Про прокуратуру",
"Про наукову і науково-технічну діяльність" (за
наявності відповідних умов), з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідацією,
реорганізацією,
перепрофілюванням
підприємств, установ та організацій, скороченням
чисельності або штату працівників, а також виявленою
невідповідністю працівника займаній посаді за станом
здоров'я, гарантується право на достроковий вихід на
пенсію
за
півтора
року
до
встановленого
законодавством строку, якщо вони мають страховий
стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у
мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим
частини першої статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Виплата пенсій особам, звільненим у зв'язку з
виявленою невідповідністю працівника займаній посаді
за станом здоров'я, зазначеним у частині першій цієї
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статті, здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України до досягнення ними пенсійного віку.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ"
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам,
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам,
прирівняним до них
прирівняним до них
Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі
Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі
пільги:
пільги:
…
…
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій
виплачується разова грошова допомога у розмірі, який виплачується разова грошова допомога в розмірі 90
визначається Кабінетом Міністрів України в межах відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
бюджетних призначень, встановлених законом про працездатність, визначеного Законом України про
Державний бюджет України.
Державний бюджет України на 1 січня поточного року,
в якому виплачується така допомога, в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
…
…
Стаття 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок
Стаття 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок
війни
війни
Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним
Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним
до них особам (стаття 7) надаються такі пільги:
до них особам (стаття 7) надаються такі пільги:
…
…
Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок
Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю
війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, внаслідок війни виплачується разова грошова допомога
які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах в таких розмірах: особам з інвалідністю I групи – 270
бюджетних призначень, встановлених законом про відсотків, II групи – 240 відсотків, III групи – 210
Державний бюджет України.
відсотків прожиткового для осіб, які втратили
працездатність, визначеного Законом України про
Державний бюджет України на 1 січня поточного року,
в якому виплачується така допомога в порядку,
…
встановленому Кабінетом Міністрів України.…
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Стаття 14. Пільги для учасників війни
Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги:
…
Щорічно
до
5
травня
учасникам
війни,
нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу
РСР за самовіддану працю та бездоганну військову
службу в тилу в роки Другої світової війни, та іншим
учасникам війни виплачується разова грошова допомога
у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів
України в межах бюджетних призначень, встановлених
законом про Державний бюджет України.
…
Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється
чинність цього Закону
Особам, на яких поширюється чинність цього Закону
(стаття 10), надаються такі пільги:
…
Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у
пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам
(чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок
війни, які не одружилися вдруге, та дружинам
(чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників
війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших
причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова
грошова допомога у розмірах, які визначаються
Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних
призначень, встановлених законом про Державний
бюджет України.

Стаття 14. Пільги для учасників війни
Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги:
…
Щорічно до 5 травня учасникам війни
виплачується разова грошова допомога в розмірі 35
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначеного Законом України про
Державний бюджет України на 1 січня поточного року,
в якому виплачується така допомога, в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
…
Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється
чинність цього Закону
Особам, на яких поширюється чинність цього Закону
(стаття 10), надаються такі пільги:
…
Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у
пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам
(чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок
війни, які не одружилися вдруге, та дружинам
(чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників
війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від
загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується
разова грошова допомога в розмірі 55 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначеного Законом України про
Державний бюджет України на 1 січня поточного року,
в якому виплачується така допомога, в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
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…
Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною
Особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною (стаття 11) надаються такі пільги:
…
1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання чи державної соціальної допомоги,
що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у
розмірі 70 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, разова грошова допомога у
розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України
в межах бюджетних призначень, встановлених законом
про Державний бюджет України, яка виплачується
щорічно до 5 травня;

…
Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною
Особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною (стаття 11) надаються такі пільги:
…
1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання чи державної соціальної
допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони
отримують, у розмірі 70 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова
грошова допомога, яка виплачується щорічно до 5
травня, у розмірі 270 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, визначеного
Законом України про Державний бюджет України на 1
січня поточного року, в якому виплачується така
допомога, в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
…
…
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗБІР НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ"
Стаття 4. На обов'язкове державне пенсійне
Стаття 4. На обов'язкове державне пенсійне
страхування встановлюються ставки збору в таких розмірах: страхування встановлюються ставки збору в таких
розмірах:
…
8) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1
…
цього Закону, залежно від вартості об'єкта, визначеного
8) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1
пунктом 6 статті 2 цього Закону:
цього Закону, залежно від вартості об'єкта, визначеного
3 відсотки – якщо об’єкт оподаткування не перевищує пунктом 6 статті 2 цього Закону:
3 відсотки – якщо об’єкт оподаткування не перевищує
165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
165 базових величин для грошових платежів і стягнень,
встановленого законом на 1 січня звітного року;
4 відсотки – якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, встановлених на 1 січня звітного року;
але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для
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працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня
звітного року;
5 відсотків – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня звітного року;
…

4 відсотки – якщо об’єкт оподаткування перевищує
165, але не перевищує 290 базових величин для грошових
платежів і стягнень, встановлених на 1 січня звітного
року;
5 відсотків – якщо об’єкт оподаткування перевищує
290 базових величин для грошових платежів і стягнень,
встановлених на 1 січня звітного року;
…
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ"
Стаття 3. Принципи формування наборів продуктів
Стаття 3. Принципи формування наборів продуктів
харчування, непродовольчих товарів і послуг
харчування, непродовольчих товарів і послуг
1. Набір продуктів харчування та набір непродовольчих
1. Набір продуктів харчування та набір
товарів визначаються в натуральних показниках, набір непродовольчих товарів визначаються в натуральних
послуг - у нормативах споживання не рідше одного разу на показниках, набір послуг - у нормативах споживання.
п'ять років.
Набір продуктів харчування, набір непродовольчих
товарів і набір послуг щороку затверджуються
Кабінетом Міністрів України після проведення їх
науково-громадської експертизи і до початку розгляду
Верховною Радою України проекту закону про
Державний бюджет України на наступний рік.
Набір продуктів харчування, набір непродовольчих
товарів і набір послуг не можуть бути меншими, ніж
затверджені у попередньому році.
Порядок
проведення
науково-громадської
експертизи встановлюється на принципах соціального
партнерства та затверджується Кабінетом Міністрів
України.
…
…
Стаття 4. Порядок встановлення та затвердження
Стаття 4. Порядок встановлення та затвердження
прожиткового мінімуму
прожиткового мінімуму
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Прожитковий мінімум встановлюється
Кабінетом
Міністрів України після проведення науково-громадської
експертизи сформованих набору продуктів харчування,
набору непродовольчих товарів і набору послуг.
Порядок проведення науково-громадської експертизи
встановлюється на принципах соціального партнерства та
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо
для тих, хто відноситься до основних соціальних і
демографічних груп населення, щороку затверджується
Верховною Радою України в законі про Державний бюджет
України
на
відповідний рік. Прожитковий мінімум
публікується в офіційних виданнях загальнодержавної сфери
розповсюдження.

Прожитковий мінімум на одну особу, а також
окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних
і демографічних груп населення встановлюється
Кабінетом Міністрів України на основі затверджених
набору продуктів харчування, набору непродовольчих
товарів і набору послуг та пропозиції щодо його
вартісної величини подаються у проекті закону про
Державний бюджет України на відповідний рік.
Прожитковий мінімум на одну особу, а також
окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних
і демографічних груп населення, за поданням Кабінету
Міністрів України, визначений за участю та
погодженням зі сторонами соціального діалогу, щороку
затверджується Верховною Радою України в законі про
Державний бюджет України на відповідний рік. Розмір
прожиткового мінімуму не може бути встановлений на
рівні нижчому, ніж прогнозований фактичний розмір
прожиткового мінімуму, визначеному статтею 5 цього
Закону.
У разі якщо фактичний розмір прожиткового
мінімуму протягом двох місяців підряд перевищує
затверджений розмір прожиткового мінімуму, Кабінет
Міністрів України протягом 15 днів ініціює перед
Верховною Радою України внесення змін до Державного
бюджету України на відповідний рік щодо підвищення
розміру прожиткового мінімуму з урахуванням
прогнозного рівня інфляції до кінця бюджетного року з
метою забезпечення його коригування залежно від
зростання цін.
Прожитковий мінімум публікується в офіційних
виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження.
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Стаття 5. Моніторинг прожиткового мінімуму
Для спостереження за динамікою рівня життя в Україні
на основі статистичних даних про рівень споживчих цін
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сферах трудових відносин,
соціального захисту населення, розраховує щомісяця
фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а
також окремо для тих, хто відноситься до основних
соціальних і демографічних груп населення.

Розрахунки
щомісячного
фактичного
розміру
прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для
тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних
груп населення, оприлюднюються до 20 числа наступного
місяця центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах
трудових відносин, соціального захисту населення, на його
офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, а також
публікуються в офіційних виданнях загальнодержавної
сфери розповсюдження.

Стаття 5. Моніторинг прожиткового мінімуму
Для спостереження за динамікою рівня життя в
Україні на основі статистичних даних про рівень
споживчих цін центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах
трудових відносин, соціального захисту населення,
розраховує щомісяця фактичний розмір прожиткового
мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто
відноситься до основних соціальних і демографічних
груп населення та щоквартально прогнозований на
наступний бюджетний період фактичний розмір
прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо
для тих, хто відноситься до основних соціальних і
демографічних груп населення.
Розрахунки щомісячного фактичного розміру
прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо
для тих, хто відноситься до основних соціальних і
демографічних груп населення, оприлюднюються до 20
числа наступного місяця та розрахунки прогнозованого
на наступний бюджетний період фактичного розміру
прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо
для тих, хто відноситься до основних соціальних і
демографічних груп населення, оприлюднюються
щоквартально центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сферах
трудових відносин, соціального захисту населення, на
його офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, а також
публікуються в офіційних виданнях загальнодержавної
сфери розповсюдження.
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Дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму на
одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до
основних соціальних і демографічних груп населення, разом
із відповідними розрахунками щомісяця надаються
Президентові України, Верховній Раді України, сторонам
соціального діалогу на національному рівні - всеукраїнським
об'єднанням
професійних
спілок,
всеукраїнським
об'єднанням організацій роботодавців та Кабінету Міністрів
України.

Дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму
на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься
до основних соціальних і демографічних груп населення,
разом із відповідними розрахунками щомісяця
надаються Президентові України, Верховній Раді
України,
сторонам
соціального
діалогу
на
національному рівні - всеукраїнським об'єднанням
професійних спілок, всеукраїнським об'єднанням
організацій роботодавців та Кабінету Міністрів
України.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ"
Стаття 61. Пільги колишнім неповнолітнім в’язням
Стаття 61. Пільги колишнім неповнолітнім в’язням
концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового
тримання
тримання
…
…
Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня
Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня
виплачується разова грошова допомога у розмірі, який виплачується разова грошова допомога в розмірі 90
визначається Кабінетом Міністрів України в межах відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
бюджетних призначень, встановлених законом про працездатність, визначеного Законом України про
Державний бюджет України.
Державний бюджет України на 1 січня поточного року,
в якому виплачується така допомога, в порядку,
…
встановленому Кабінетом Міністрів України.
2
Стаття 6 . Пільги колишнім малолітнім в’язням
Стаття 62. Пільги колишнім малолітнім в’язням
концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового
тримання, визнаним особами з інвалідністю
тримання, визнаним особами з інвалідністю
…
…
Щороку до 5 травня особам з інвалідністю
Щороку до 5 травня особам з інвалідністю
виплачується разова грошова допомога у розмірах, які виплачується разова грошова допомога в таких
визначаються Кабінетом Міністрів України в межах розмірах: особам з інвалідністю I групи – 270 відсотків,
бюджетних призначень, встановлених законом про II групи – 240 відсотків, III групи – 210 відсотків
Державний бюджет України.
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
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…
Стаття 63. Пільги колишнім в’язням концентраційних
таборів, гетто та інших місць примусового тримання
…
Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті,
які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу
РСР за самовіддану працю та бездоганну військову
службу в тилу в роки Другої світової війни, а також
іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується
разова грошова допомога у розмірі, який визначається
Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних
призначень, встановлених законом про Державний
бюджет України.
Стаття 64. Пільги дружинам (чоловікам) померлих
жертв нацистських переслідувань
…
Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих
осіб з інвалідністю, зазначених у статті 62 цього Закону, а
також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв
нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з
інвалідністю від загального захворювання, трудового
каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге,
щорічна разова грошова допомога виплачується у
розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України

працездатність, визначеного Законом України про
Державний бюджет України на 1 січня поточного року,
в якому виплачується така допомога в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
…
Стаття 63. Пільги колишнім в’язням концентраційних
таборів, гетто та інших місць примусового тримання
…
Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті,
нагородженим орденами та медалями колишнього
СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову
службу в тилу в роки Другої світової війни, а також
іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується
разова грошова допомога в розмірі 35 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначеного Законом України про
Державний бюджет України на 1 січня поточного року,
в якому виплачується така допомога, в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 64. Пільги дружинам (чоловікам) померлих
жертв нацистських переслідувань
…
Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам)
померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 62
цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих
інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за
життя особами з інвалідністю від загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин,
які не одружилися вдруге, виплачується щорічна разова
грошова допомога в розмірі 55 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
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в межах бюджетних призначень, встановлених законом визначеного Законом України про Державний бюджет
про Державний бюджет України.
України на 1 січня поточного року, в якому
виплачується така допомога, в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
…
…
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА
ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ"
Стаття 2. Розміри державної соціальної допомоги
Стаття 2. Розміри державної соціальної допомоги
Державна соціальна допомога призначається у таких
Державна соціальна допомога призначається у
розмірах:
таких розмірах:
особам з інвалідністю з дитинства I групи - 100 відсотків
особам з інвалідністю з дитинства I групи - 200
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
працездатність;
особам з інвалідністю з дитинства II групи - 80 відсотків
особам з інвалідністю з дитинства II групи - 160
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
працездатність;
особам з інвалідністю з дитинства III групи - 60 відсотків
особам з інвалідністю з дитинства III групи - 120
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
працездатність;
на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 70 відсотків
на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 140
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
працездатність.
Прожитковий мінімум визначається відповідно до
Прожитковий мінімум визначається відповідно до
Закону України "Про прожитковий мінімум" та щорічно Закону України "Про прожитковий мінімум" та щорічно
затверджується Верховною Радою України за поданням затверджується Верховною Радою України за поданням
Кабінету Міністрів України і періодично переглядається Кабінету Міністрів України і періодично переглядається
відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з
уточненням показників Державного бюджету України.
уточненням показників Державного бюджету України.
Розміри державної соціальної допомоги підвищуються у
Розміри державної соціальної допомоги підвищуються
зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.
у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.
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Державна соціальна допомога встановлюється в новому
розмірі з дня набрання чинності законом про збільшення
розміру прожиткового мінімуму.
Стаття 3. Надбавка на догляд
Особам з інвалідністю з дитинства I групи
встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до
підгрупи А I групи, - 200 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність;
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до
підгрупи Б I групи, - 100 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп,
які за висновком лікарсько-консультативної комісії
лікувально-профілактичного закладу потребують постійного
стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за
ними в розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи
А встановлюється в розмірі:
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років 200 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6
років;
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18
років - 200 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком
від 6 до 18 років.
Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю
встановлюється в розмірі:
на дитину з інвалідністю віком до 6 років - 50
відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6
років;

Державна соціальна допомога встановлюється в
новому розмірі з дня набрання чинності законом про
збільшення розміру прожиткового мінімуму.
Стаття 3. Надбавка на догляд
Особам з інвалідністю з дитинства I групи
встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до
підгрупи А I групи, - 200 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність;
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до
підгрупи Б I групи, - 100 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III
груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії
лікувально-профілактичного
закладу
потребують
постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на
догляд за ними в розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю
підгрупи А встановлюється в розмірі:
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років 200 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6
років;
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18
років - 200 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком
від 6 до 18 років.
Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю
встановлюється в розмірі:
на дитину з інвалідністю віком до 6 років - 100
відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6
років;
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на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років - 50
відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до
18 років.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до
18 років призначається одному з батьків, усиновителів,
опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім
заочної форми навчання), не проходять службу, не займають
виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з
інвалідністю. Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю
віком до 18 років також призначається одному з батьків,
усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці
без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина з
інвалідністю потребує домашнього догляду, і вони фактично
здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. Одному з
батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого
будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику
надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а
також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд
за дитиною з інвалідністю призначається незалежно від факту
роботи, навчання, служби.
При визначенні розмірів надбавок на догляд за особами з
інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю з важкими
формами інвалідності, які потребують постійного стороннього
догляду або допомоги (прикуті до ліжка, сліпоглухонімі, з
психічними вадами тощо) внаслідок захворювань за переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України, не може
застосовуватися рівень забезпечення прожиткового мінімуму.
При призначенні та виплаті надбавки на догляд
застосовуються відповідно статті 4-17 цього Закону.

на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років - 100
відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6
до 18 років.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до
18 років призначається одному з батьків, усиновителів,
опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім
заочної форми навчання), не проходять службу, не займають
виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з
інвалідністю. Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю
віком до 18 років також призначається одному з батьків,
усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами,
у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо
дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду, і вони
фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.
Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів
дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну,
піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю
підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку)
надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначається
незалежно від факту роботи, навчання, служби.
При визначенні розмірів надбавок на догляд за особами
з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю з важкими
формами інвалідності, які потребують постійного
стороннього догляду або допомоги (прикуті до ліжка,
сліпоглухонімі, з психічними вадами тощо) внаслідок
захворювань за переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України, не може застосовуватися рівень
забезпечення прожиткового мінімуму.
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При призначенні та виплаті надбавки на догляд
застосовуються відповідно статті 4-17 цього Закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІЙНИ"
Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни
Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни
Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону
Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового
утримання чи державної соціальної допомоги, що утримання чи державної соціальної допомоги, що
виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів розмірі надбавки, встановленої для учасників війни.
…
України.
…
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ПІДВИЩЕННЯ ПРЕСТИЖНОСТІ ШАХТАРСЬКОЇ ПРАЦІ"
Стаття 3. Умови оплати праці
Стаття 3. Умови оплати праці
Тарифна сітка (схема посадових окладів) шахтарів
Тарифна сітка (схема посадових окладів) шахтарів
формується на основі тарифної ставки робітника першого формується на основі тарифної ставки робітника першого
розряду, яка перевищує законодавчо встановлений рівень розряду, яка перевищує розмір мінімальної заробітної
прожиткового
мінімуму,
встановленого
для плати, встановленої законом на 1 січня календарного
працездатних осіб на 1 січня календарного року, на року, на величину не менш як на 30 відсотків, з
величину не менш як на 30 відсотків, з урахуванням урахуванням поступового переведення всіх шахтарів на
поступового переведення всіх шахтарів на погодинну оплату погодинну
оплату
праці
та
досягнення
праці та досягнення середньоєвропейського рівня зарплати середньоєвропейського рівня зарплати шахтарів.
шахтарів.
Стаття 7. Надання державної соціальної підтримки
сім'ям шахтарів, що постраждали на виробництві
1. Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, до пенсії у зв'язку із втратою годувальника на
кожного непрацездатного члена сім'ї встановлюється
доплата в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого

Стаття 7. Надання державної соціальної підтримки
сім'ям шахтарів, що постраждали на виробництві
1. Членам сімей шахтарів, смерть яких настала
внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, до пенсії у зв'язку із втратою
годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї
встановлюється доплата на рівні двох розмірів
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законом для осіб, які втратили працездатність, за рахунок прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб,
коштів державного бюджету в порядку, визначеному які втратили працездатність, за рахунок коштів державного
Кабінетом Міністрів України.
бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 8. Особливості пенсійного забезпечення
Стаття 8. Особливості пенсійного забезпечення
Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали
Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали
на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та
7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, 7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом
Міністрів України, встановлюється незалежно від місця Міністрів України, встановлюється незалежно від місця
останньої роботи, у розмірі 80 відсотків його заробітної останньої роботи, у розмірі 80 відсотків його заробітної
плати (доходу), визначеної відповідно до статті 40 Закону плати (доходу), визначеної відповідно до статті 40 Закону
України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування", з якої обчислюється пенсія, але не менш як страхування", з якої обчислюється пенсія, але не менш як
три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для шість розмірів прожиткового мінімуму, встановленого
осіб, які втратили працездатність. Для обчислення розміру для осіб, які втратили працездатність. Для обчислення
пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи на розміру пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи
підземних роботах до страхового стажу додатково на підземних роботах до страхового стажу додатково
зараховується по одному року.
зараховується по одному року.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СУДОВИЙ ЗБІР"
Стаття 4. Розміри ставок судового збору
Стаття 4. Розміри ставок судового збору
1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від 1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від
прожиткового
мінімуму
для
працездатних
осіб, базової величини для грошових платежів і стягнень,
встановленого законом на 1 січня календарного року, в встановленої законом на 1 січня календарного року, в
якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у
відсотковому співвідношенні до ціни позову та у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у
фіксованому розмірі.
фіксованому розмірі.
2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах: 2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:

28

Найменування документа і дії, за
яку справляється судовий збір, та
платника судового збору
1. За подання до суду:
1) позовної заяви майнового
характеру, яка подана:
юридичною особою

фізичною особою або фізичною
особою - підприємцем

Ставка судового збору

1,5 відсотка ціни позову,
але не менше 1 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб і
не більше 350 розмірів
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
1 відсоток ціни позову,
але не менше 0,4 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб та
не більше 5 розмірів
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб

2) позовної заяви немайнового
характеру, яка подана:
юридичною особою або фізичною 1 розмір прожиткового
особою - підприємцем
мінімуму для
працездатних осіб
фізичною особою
0,4 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб

Найменування документа і дії, за
яку справляється судовий збір, та Ставка судового збору
платника судового збору
1. За подання до суду:
1) позовної заяви майнового
характеру, яка подана:
юридичною особою
1,5 відсотка ціни позову,
але не менше 1 розміру
базової величини для
грошових платежів і
стягнень і не більше 350
розмірів базової
величини для грошових
платежів і стягнень
фізичною особою або фізичною 1 відсоток ціни позову,
особою - підприємцем
але не менше 0,4 розміру
базової величини для
грошових платежів і
стягнень та не більше 5
розмірів базової
величини для грошових
платежів і стягнень
2) позовної заяви немайнового
характеру, яка подана:
юридичною особою або
1 розмір базової
фізичною особою - підприємцем величини для грошових
платежів і стягнень
фізичною особою
0,4 розміру базової
величини для грошових
платежів і стягнень
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3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу
про поділ майна при розірванні
шлюбу

4) заяви у справах окремого
провадження; заяви про
забезпечення доказів або позову;
заяви про перегляд заочного
рішення; заяви про скасування
рішення третейського суду
(міжнародного комерційного
арбітражу); заяви про видачу
виконавчого документа на
примусове виконання рішення
третейського суду (міжнародного
комерційного арбітражу); заяви
про видачу виконавчого
документа на підставі рішення
іноземного суду; заяви про
роз’яснення судового рішення, які
подано; заяви про сприяння
третейському суду (міжнародному
комерційному арбітражу) в
отриманні доказів:

0,4 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
1 відсоток ціни позову,
але не менше 0,4 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб та
не більше 3 розмірів
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб

3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу
про поділ майна при розірванні
шлюбу

4) заяви у справах окремого
провадження; заяви про
забезпечення доказів або позову;
заяви про перегляд заочного
рішення; заяви про скасування
рішення третейського суду
(міжнародного комерційного
арбітражу); заяви про видачу
виконавчого документа на
примусове виконання рішення
третейського суду (міжнародного
комерційного арбітражу); заяви
про видачу виконавчого
документа на підставі рішення
іноземного суду; заяви про
роз’яснення судового рішення,
які подано; заяви про сприяння
третейському суду

0,4 розміру базової
величини для грошових
платежів і стягнень
1 відсоток ціни позову,
але не менше 0,4 розміру
базової величини для
грошових платежів і
стягнень та не більше 3
розмірів базової
величини для грошових
платежів і стягнень

30

юридичною особою або фізичною 0,5 розміру
особою - підприємцем
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
фізичною особою

0,2 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
1
4- ) заяви про видачу судового
0,1 розміру
наказу
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
2
4- ) заяви про скасування
0,05 розміру
судового наказу
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
-3
4 ) заяви про скасування
0,2 розміру
тимчасового обмеження фізичної прожиткового мінімуму
особи у праві виїзду за межі
для працездатних осіб
України
5) позовної заяви про захист честі
та гідності фізичної особи, ділової
репутації фізичної або юридичної
особи, а саме:
позовної заяви немайнового
0,4 розміру
характеру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
позовної заяви про відшкодування 1,5 відсотка ціни позову,
моральної шкоди
але не менше 1 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб

(міжнародному комерційному
арбітражу) в отриманні доказів:
юридичною особою або
0,5 розміру базової
фізичною особою - підприємцем величини для грошових
платежів і стягнень
фізичною особою

0,2 розміру базової
величини для грошових
платежів і стягнень
1
4- ) заяви про видачу судового
0,1 розміру базової
наказу
величини для грошових
платежів і стягнень
4-2) заяви про скасування
0,05 розміру базової
судового наказу
величини для грошових
платежів і стягнень
-3
4 ) заяви про скасування
0,2 розміру базової
тимчасового обмеження фізичної величини для грошових
особи у праві виїзду за межі
платежів і стягнень
України
5) позовної заяви про захист честі
та гідності фізичної особи,
ділової репутації фізичної або
юридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового
0,4 розміру базової
характеру
величини для грошових
платежів і стягнень
позовної заяви про
1,5 відсотка ціни позову,
відшкодування моральної шкоди але не менше 1 розміру
базової величини для
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6) апеляційної скарги на рішення 150 відсотків ставки, що
суду; заяви про приєднання до
підлягала сплаті при
апеляційної скарги на рішення
поданні позовної заяви,
суду; апеляційної скарги на
іншої заяви і скарги
судовий наказ, заяви про перегляд
судового рішення у зв’язку з
нововиявленими обставинами
7) касаційної скарги на рішення 200 відсотків ставки, що
суду; заяви про приєднання до
підлягала сплаті при
касаційної скарги на рішення суду поданні позовної заяви,
іншої заяви і скарги в
розмірі оспорюваної
суми
9) апеляційної і касаційної скарги
на ухвалу суду; заяви про
приєднання до апеляційної чи
касаційної скарги на ухвалу суду:
юридичною особою або фізичною 1 розмір прожиткового
особою - підприємцем
мінімуму для
працездатних осіб
фізичною особою
0,2 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
2. За подання до господарського
суду:
1) позовної заяви майнового
характеру

1,5 відсотка ціни позову,
але не менше 1 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб і

грошових платежів і
стягнень
6) апеляційної скарги на рішення 150 відсотків ставки, що
суду; заяви про приєднання до
підлягала сплаті при
апеляційної скарги на рішення
поданні позовної заяви,
суду; апеляційної скарги на
іншої заяви і скарги
судовий наказ, заяви про
перегляд судового рішення у
зв’язку з нововиявленими
обставинами
7) касаційної скарги на рішення 200 відсотків ставки, що
суду; заяви про приєднання до
підлягала сплаті при
касаційної скарги на рішення
поданні позовної заяви,
суду
іншої заяви і скарги в
розмірі оспорюваної
суми
9) апеляційної і касаційної скарги
на ухвалу суду; заяви про
приєднання до апеляційної чи
касаційної скарги на ухвалу суду:
юридичною особою або
1 розмір базової
фізичною особою - підприємцем величини для грошових
платежів і стягнень
фізичною особою
0,2 розміру базової
величини для грошових
платежів і стягнень
2. За подання до господарського
суду:
1) позовної заяви майнового
1,5 відсотка ціни позову,
характеру
але не менше 1 розміру
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2) позовної заяви немайнового
характеру
2-1) заяви про видачу судового
наказу
2-2) заяви про скасування
судового наказу
3) заяви про вжиття запобіжних
заходів та забезпечення позову;
заяви про видачу виконавчого
документа на підставі рішення
іноземного суду; заяви про
скасування рішення третейського
суду; заяви про видачу
виконавчого документа на
примусове виконання рішення
третейського суду; заяви про
роз’яснення судового рішення
4) апеляційної скарги на рішення
суду; апеляційних скарг у справі
про банкрутство; заяви про
перегляд судового рішення у
зв’язку з нововиявленими
обставинами

не більше 350 розмірів
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
1 розмір прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб
0,1 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
0,05 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
0,5 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб

150 відсотків ставки, що
підлягала сплаті при
поданні позовної заяви,
іншої заяви і скарги

2) позовної заяви немайнового
характеру
2-1) заяви про видачу судового
наказу
2-2) заяви про скасування
судового наказу
3) заяви про вжиття запобіжних
заходів та забезпечення позову;
заяви про видачу виконавчого
документа на підставі рішення
іноземного суду; заяви про
скасування рішення третейського
суду; заяви про видачу
виконавчого документа на
примусове виконання рішення
третейського суду; заяви про
роз’яснення судового рішення
4) апеляційної скарги на рішення
суду; апеляційних скарг у справі
про банкрутство; заяви про
перегляд судового рішення у

базової величини для
грошових платежів і
стягнень і не більше 350
розмірів базової
величини для грошових
платежів і стягнень
1 розмір базової
величини для грошових
платежів і стягнень
0,1 розміру базової
величини для грошових
платежів і стягнень
0,05 розміру базової
величини для грошових
платежів і стягнень
0,5 розміру базової
величини для грошових
платежів і стягнень

150 відсотків ставки, що
підлягала сплаті при
поданні позовної заяви,
іншої заяви і скарги
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5) касаційної скарги на рішення
суду; касаційних скарг у справі
про банкрутство

200 відсотків ставки, що
підлягала сплаті при
поданні позовної заяви,
іншої заяви і скарги
7) апеляційної і касаційної скарги 1 розмір прожиткового
на ухвалу суду; заяви про
мінімуму для
приєднання до апеляційної чи
працездатних осіб
касаційної скарги на ухвалу суду
8) заяви про затвердження плану 2 розміри прожиткового
санації, реструктуризації до
мінімуму для
відкриття провадження у справі працездатних осіб
про банкрутство
9) заяви кредитора про відкриття 10 розмірів
провадження у справі про
прожиткового мінімуму
банкрутство
для працездатних осіб
10) заяви кредиторів, які
2 розміри прожиткового
звертаються з грошовими
мінімуму для
вимогами до боржника після
працездатних осіб
оголошення про відкриття
провадження у справі про
банкрутство
(неплатоспроможність), а також
після повідомлення про визнання
боржника банкрутом; заяви про
визнання правочинів (договорів)
недійсними та спростування
майнових дій боржника в межах
провадження у справі про
банкрутство; заяви про розірвання
мирової угоди, укладеної у справі

зв’язку з нововиявленими
обставинами
5) касаційної скарги на рішення
суду; касаційних скарг у справі
про банкрутство

200 відсотків ставки, що
підлягала сплаті при
поданні позовної заяви,
іншої заяви і скарги
7) апеляційної і касаційної скарги 1 розмір базової
на ухвалу суду; заяви про
величини для грошових
приєднання до апеляційної чи
платежів і стягнень
касаційної скарги на ухвалу суду
8) заяви про затвердження плану 2 розміри базової
санації, реструктуризації до
величини для грошових
відкриття провадження у справі платежів і стягнень
про банкрутство
9) заяви кредитора про відкриття 10 розмірів базової
провадження у справі про
величини для грошових
банкрутство
платежів і стягнень
10) заяви кредиторів, які
2 розміри базової
звертаються з грошовими
величини для грошових
вимогами до боржника після
платежів і стягнень
оголошення про відкриття
провадження у справі про
банкрутство
(неплатоспроможність), а також
після повідомлення про визнання
боржника банкрутом; заяви про
визнання правочинів (договорів)
недійсними та спростування
майнових дій боржника в межах
провадження у справі про
банкрутство; заяви про
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про банкрутство, або визнання її
недійсною
3. За подання до
адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
майнового характеру, який
подано:
суб’єктом владних повноважень, 1,5 відсотка ціни позову,
юридичною особою
але не менше 1 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб і
не більше 10 розмірів
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
фізичною особою або фізичною
особою - підприємцем

1 відсоток ціни позову,
але не менше 0,4 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб та
не більше 5 розмірів
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб

немайнового характеру, який
подано:
суб’єктом владних повноважень, 1 розмір прожиткового
юридичною особою або фізичною мінімуму для
особою - підприємцем
працездатних осіб

розірвання мирової угоди,
укладеної у справі про
банкрутство, або визнання її
недійсною
3. За подання до
адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
майнового характеру, який
подано:
суб’єктом владних повноважень, 1,5 відсотка ціни позову,
юридичною особою
але не менше 1 розміру
базової величини для
грошових платежів і
стягнень і не більше 10
розмірів базової
величини для грошових
платежів і стягнень
фізичною особою або фізичною 1 відсоток ціни позову,
особою - підприємцем
але не менше 0,4 розміру
базової величини для
грошових платежів і
стягнень та не більше 5
розмірів базової
величини для грошових
платежів і стягнень
немайнового характеру, який
подано:
суб’єктом владних повноважень, 1 розмір базової
юридичною особою або
величини для грошових
фізичною особою - підприємцем платежів і стягнень
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фізичною особою

0,4 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
2) апеляційної скарги на рішення 150 відсотків ставки, що
суду, заяви про приєднання до
підлягала сплаті при
апеляційної скарги на рішення
поданні позовної заяви,
суду, заяви про перегляд судового іншої заяви і скарги, але
рішення у зв’язку з
не більше 15 розмірів
нововиявленими обставинами
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
3) касаційної скарги на рішення 200 відсотків ставки, що
суду, заяви про приєднання до
підлягала сплаті при
касаційної скарги на рішення суду поданні позовної заяви,
але не більше 20 розмірів
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб
5) апеляційної і касаційної скарги 1 розмір прожиткового
на ухвалу суду; заяви про
мінімуму для
приєднання до
працездатних осіб
апеляційної чи касаційної скарги
на ухвалу суду
6) заяви про забезпечення доказів 0,3 розміру
або позову, заяви про видачу
прожиткового мінімуму
виконавчого документа на
для працездатних осіб
підставі рішення іноземного суду,
заяви про зміну чи встановлення
способу, порядку і строку
виконання судового рішення

фізичною особою

0,4 розміру базової
величини для грошових
платежів і стягнень
2) апеляційної скарги на рішення 150 відсотків ставки, що
суду, заяви про приєднання до
підлягала сплаті при
апеляційної скарги на рішення
поданні позовної заяви,
суду, заяви про перегляд
іншої заяви і скарги, але
судового рішення у зв’язку з
не більше 15 розмірів
нововиявленими обставинами
базової величини для
грошових платежів і
стягнень
3) касаційної скарги на рішення 200 відсотків ставки, що
суду, заяви про приєднання до
підлягала сплаті при
касаційної скарги на рішення
поданні позовної заяви,
суду
але не більше 20
розмірів базової
величини для грошових
платежів і стягнень
5) апеляційної і касаційної скарги 1 розмір базової
на ухвалу суду; заяви про
величини для грошових
приєднання до апеляційної чи
платежів і стягнень
касаційної скарги на ухвалу суду
6) заяви про забезпечення доказів 0,3 розміру базової
або позову, заяви про видачу
величини для грошових
виконавчого документа на
платежів і стягнень
підставі рішення іноземного
суду, заяви про зміну чи
встановлення способу, порядку і
строку виконання судового
рішення
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4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії
судового рішення

0,003 розміру
прожиткового мінімуму
для працездатних осіб за
кожний аркуш паперу
4) за видачу в електронному
0,03 розміру
вигляді копії технічного запису
прожиткового мінімуму
судового засідання
для працездатних осіб
5) за виготовлення копії судового 0,003 розміру
рішення у разі, якщо особа, яка не прожиткового мінімуму
бере (не брала) участі у справі,
для працездатних осіб за
якщо судове рішення
кожний аркуш копії
безпосередньо стосується її прав,
свобод, інтересів чи обов’язків,
звертається до апарату
відповідного суду з письмовою
заявою про виготовлення такої
копії згідно із Законом України
"Про доступ до судових рішень"
6) за виготовлення копій
0,003 розміру
документів, долучених до справи прожиткового мінімуму
для працездатних осіб за
кожний аркуш копії
5. У разі ухвалення судом
0,2 розміру
постанови про накладення
прожиткового мінімуму
адміністративного стягнення
для працездатних осіб

4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії
0,003 розміру базової
судового рішення
величини для грошових
платежів і стягнень
4) за видачу в електронному
0,03 розміру базової
вигляді копії технічного запису величини для грошових
судового засідання
платежів і стягнень
5) за виготовлення копії судового 0,003 розміру базової
рішення у разі, якщо особа, яка величини для грошових
не бере (не брала) участі у справі, платежів і стягнень за
якщо судове рішення
кожний аркуш копії
безпосередньо стосується її прав,
свобод, інтересів чи обов’язків,
звертається до апарату
відповідного суду з письмовою
заявою про виготовлення такої
копії згідно із Законом України
"Про доступ до судових рішень"
6) за виготовлення копій
0,003 розміру базової
документів, долучених до справи величини для грошових
платежів і стягнень за
кожний аркуш копії
5. У разі ухвалення судом
0,2 розміру базової
постанови про накладення
величини для грошових
адміністративного стягнення
платежів і стягнень

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР"
Стаття 41. Плата за внесення відомостей до Державного
Стаття 41. Плата за внесення відомостей до
земельного кадастру, внесення змін до них, надання Державного земельного кадастру, внесення змін до них,
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відомостей з Державного земельного кадастру
…
2. За надання відомостей з Державного земельного
кадастру справляється адміністративний збір:
а) за витяг з Державного земельного кадастру про:
земельну ділянку - 0,05 розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб;
обмеження у використанні земель - 0,055 розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
землі в межах адміністративно-територіальних одиниць
- 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
б) за довідку, що містить узагальнену інформацію про
землі (території), - 0,06 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб;
в) за викопіювання з картографічної основи Державного
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) - 0,03
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
г) за копію документа, що створюється під час ведення
Державного земельного кадастру, - 0,03 розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
ґ) за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування
відомостей з Державного земельного кадастру про:
земельні угіддя (за 1 дециметр квадратний плану
масштабу 1:2000-1:5000 території населених пунктів та
масштабу 1:5000-1:10000 за межами населених пунктів) - 0,065
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
частини земельної ділянки, на яку поширюється дія
земельного сервітуту, договору суборенди земельної
ділянки, - 0,07 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб;

надання відомостей з Державного земельного кадастру
…
2. За надання відомостей з Державного земельного
кадастру справляється адміністративний збір:
а) за витяг з Державного земельного кадастру про:
земельну ділянку;
обмеження у використанні земель;
землі в межах адміністративно-територіальних
одиниць;
б) за довідку, що містить узагальнену інформацію
про землі (території);
в) за викопіювання з картографічної основи
Державного земельного кадастру, кадастрової карти
(плану);
г) за копію документа, що створюється під час
ведення Державного земельного кадастру;
ґ) за виправлення технічної помилки у відомостях
Державного земельного кадастру не з вини органу, що
здійснює його ведення.
Адміністративний збір справляється у відповідному
розмірі, який встановлений законом про Державний
бюджет України у відсотковому чи кратному
співвідношенні
до
базової
величини
для
адміністративних зборів та діє на день надання
відповідної адміністративної послуги.
За надання витягу з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку, що містить відомості
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
додатково сплачується адміністративний збір за
надання інформації з цього реєстру відповідно до Закону
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координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за України “Про державну реєстрацію речових прав на
один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) - 0,065 нерухоме майно та їх обтяжень".
розміру прожиткового мінімуму для працездатних
…
осіб;бонітування ґрунтів (за 1 дециметр квадратний плану
масштабу 1:5000-1:10000 за межами населених пунктів) - 0,1
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
д) за виправлення технічної помилки у відомостях
Державного земельного кадастру не з вини органу, що
здійснює його ведення, - 0,13 розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.
Адміністративний збір справляється у відповідному
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому
надається відповідна адміністративна послуга.
…
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ"
1
Стаття 24 . Заходи сприяння зайнятості внутрішньо
Стаття 241. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо
переміщених осіб
переміщених осіб
2. Заходи сприяння зайнятості запроваджуються для
2. Заходи сприяння зайнятості запроваджуються для
внутрішньо переміщених осіб з числа зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб з числа зареєстрованих
безробітних.
безробітних.
До
заходів
сприяння
зайнятості
внутрішньо
До заходів сприяння зайнятості внутрішньо
переміщених осіб, які працевлаштовуються за направленням переміщених
осіб,
які
працевлаштовуються
за
територіальних органів центрального органу виконавчої направленням територіальних органів центрального органу
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
населення та трудової міграції, зазначених у частині першій зайнятості населення та трудової міграції, зазначених у
цієї статті, належать:
частині першій цієї статті, належать:
…
…
3)
компенсація
витрат
роботодавця,
який
3)
компенсація
витрат
роботодавця,
який
працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа
внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на
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дванадцять календарних місяців, на перепідготовку та
підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації
встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки
та підвищення кваліфікації, але не може перевищувати
десятикратний розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого законом на дату
здійснення роботодавцем такої оплати.
Стаття 30. Розширення можливостей для підвищення
конкурентоспроможності деяких категорій громадян
2. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості
навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір
прожиткового
мінімуму
для
працездатних
осіб,
установленого законом.
Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття виходячи з його фінансових
можливостей.
Стаття 424. Плата за видачу або продовження дії дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
1. Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу
становить:
1) для дозволів, що видаються на строк від одного до
трьох років або їх дія продовжується на такий строк, – шість
прожиткових
мінімумів
для
працездатних
осіб,
встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому
роботодавцем подані документи;
2) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців
до одного року включно або їх дія продовжується на такий
строк, – чотири прожиткові мінімуми для працездатних
осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в
якому роботодавцем подані документи;

дванадцять календарних місяців, на перепідготовку та
підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації
встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки
та підвищення кваліфікації, але не може перевищувати 10
базових величин для грошових платежів і стягнень на
дату здійснення роботодавцем такої оплати.
Стаття 30. Розширення можливостей для підвищення
конкурентоспроможності деяких категорій громадян
2. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості
навчання, але не може перевищувати 10 базових величин
для грошових платежів і стягнень.
Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття виходячи з його фінансових
можливостей.
Стаття 424. Плата за видачу або продовження дії
дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства
1. За видачу або продовження дії дозволу
справляється плата у відповідному розмірі, який
встановлений законом про Державний бюджет України
у відсотковому чи кратному співвідношенні до базової
величини для адміністративних зборів та діє на день
подання роботодавцем документів для отримання або
продовження дії дозволу.
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3) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців
або їх дія продовжується на такий строк, – два прожиткові
мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на
1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані
документи.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО АДВАКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ"
Стаття
58. Фінансове
забезпечення
органів
Стаття
58. Фінансове
забезпечення
органів
адвокатського самоврядування
адвокатського самоврядування
…
…
2. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту
2. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту
визначається з урахуванням потреби покриття витрат на визначається з урахуванням потреби покриття витрат на
забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури та не може перевищувати трьох комісії адвокатури та не може перевищувати трьох базових
прожиткових
мінімумів
для
працездатних
осіб, величин для грошових платежів і стягнень,
установлених законом на день подання особою заяви про установлених на день подання особою заяви про допуск до
допуск до складення кваліфікаційного іспиту.
складення кваліфікаційного іспиту.
Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення
Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування визначається з реалізації адвокатського самоврядування визначається з
урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення
діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України,
Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного
реєстру адвокатів України та не може перевищувати реєстру адвокатів України та не може перевищувати базової
прожиткового
мінімуму
для
працездатних
осіб, величини для грошових платежів і стягнень,
встановленого станом на 1 січня відповідного календарного встановленої станом на 1 січня відповідного календарного
року. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення року. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для
всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття адвокатською всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття адвокатською
діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати щорічних діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації
самоврядування на період зупинення такого права.
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адвокатського самоврядування на період зупинення такого
права.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР ТА ДОКУМЕНТИ, ЩО
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ЧИ ЇЇ СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС"
Стаття 20. Адміністративний збір. Консульський збір
Стаття 20. Адміністративний збір. Консульський збір
1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або
1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або
викрадених),
обмін
документів
справляється викрадених),
обмін
документів
справляється
адміністративний збір, а за проведення таких дій за кордоном адміністративний збір, а за проведення таких дій за
- консульський збір.
кордоном - консульський збір.
Адміністративний збір справляється у порядку,
Адміністративний збір справляється у порядку,
визначеному цим Законом.
визначеному цим Законом.
Вартість адміністративної послуги, а також
виключено
подвійний розмір її збільшення встановлюється
Кабінетом Міністрів України в межах граничної вартості
адміністративної послуги, встановленої цим Законом.
Консульський збір справляється у порядку та розмірах,
Консульський збір справляється у порядку та розмірах,
визначених законодавством.
визначених законодавством.
2. Розмір адміністративного збору за оформлення (у
2. Розмір адміністративного збору за оформлення (у
тому числі замість втрачених або викрадених), обмін тому числі замість втрачених або викрадених), обмін
документів включає вартість адміністративної послуги, документів включає вартість адміністративної послуги,
вартість бланка документа та його персоналізації.
вартість бланка документа та його персоналізації.
Гранична вартість адміністративної послуги:
Адміністративний
збір
справляється
за
1) за оформлення (у тому числі замість втраченого оформлення (у тому числі замість втраченого/втраченої
або викраденого) та обмін паспорта громадянина або викраденого/викраденої) та обмін:
паспорта громадянина України;
України у строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня
паспорта громадянина України для виїзду за
оформлення заяви-анкети - 0,1 розміру прожиткового кордон;
проїзного документа біженця;
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
посвідчення особи без громадянства для виїзду за
календарного року;
кордон;
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не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
2) за оформлення (у тому числі замість втраченого
або викраденого) та обмін паспорта громадянина
України для виїзду за кордон у строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
не пізніше ніж через сім робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети - 0,4 розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення
заяви-анкети за наявності обставин, передбачених
частиною чотирнадцятою статті 22 цього Закону, - 0,4
розміру прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб на 1 січня календарного року;
3) за оформлення (у тому числі замість втраченого або
викраденого) та обмін проїзного документа біженця у строк
протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за
отриманням документа - 0,2 розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
4) за оформлення (у тому числі замість втраченого
або викраденого) та обмін посвідчення особи без
громадянства для виїзду за кордон у строк протягом 15
робочих днів з дня прийняття необхідних документів,
передбачених
законодавством,
0,2
розміру

посвідчення біженця;
посвідки на постійне проживання;
посвідки на тимчасове проживання;
картки мігранта;
посвідчення особи, яка потребує додаткового
захисту;
проїзного документа особи, якій надано додатковий
захист;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу.
Вартість адміністративної послуги залежить від
строку оформлення (у тому числі замість втрачених або
викрадених) та обміну документів.
Вартість бланків документів та їх персоналізації
визначається відповідно до укладених із дотриманням
вимог
законодавства
договорів
з
державним
підприємством, що здійснює виготовлення бланків та їх
персоналізацію.
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прожиткового
мінімуму,
встановленого
для
працездатних осіб на 1 січня календарного року;
5) за оформлення (у тому числі замість втраченого
або викраденого) та обмін посвідчення біженця у строк
протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних
документів, передбачених законодавством, - 0,2 розміру
прожиткового
мінімуму,
встановленого
для
працездатних осіб на 1 січня календарного року;
6) за оформлення (у тому числі замість втраченої або
викраденої) та обмін посвідки на постійне проживання у
строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття
документів, передбачених законодавством, - 0,2 розміру
прожиткового
мінімуму,
встановленого
для
працездатних осіб на 1 січня календарного року;
7) за оформлення (у тому числі замість втраченої або
викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання
у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття
документів, передбачених законодавством, - 0,2 розміру
прожиткового
мінімуму,
встановленого
для
працездатних осіб на 1 січня календарного року;
8) за оформлення (у тому числі замість втраченої або
викраденої) та обмін картки мігранта у строк протягом
10 робочих днів з дня прийняття документів,
передбачених
законодавством,
0,2
розміру
прожиткового
мінімуму,
встановленого
для
працездатних осіб на 1 січня календарного року;) за
оформлення (у тому числі замість втраченої або
викраденої) та обмін картки мігранта у строк протягом
10 робочих днів з дня прийняття документів,
передбачених
законодавством,
0,2
розміру
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прожиткового
мінімуму,
встановленого
для
працездатних осіб на 1 січня календарного року;
9) за оформлення (у тому числі замість втраченого
або викраденого) та обмін посвідчення особи, яка
потребує додаткового захисту, у строк протягом 15
робочих днів з дня звернення заявника за отриманням
документа - 0,2 розміру прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
10) за оформлення (у тому числі замість втраченого або
викраденого) та обмін проїзного документа особи, якій
надано додатковий захист, у строк протягом 15 робочих
днів з дня звернення заявника за отриманням документа 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб на 1 січня календарного року;
11) за оформлення (у тому числі замість втраченого
або викраденого) та обмін посвідчення особи моряка у
строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
не пізніше ніж через сім робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети - 0,4 розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
12) за оформлення (у тому числі замість втраченого
або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу у
строк:
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети - 0,1 розміру прожиткового
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мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
не пізніше ніж через сім робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня
календарного року.
Вартість бланків документів та їх персоналізації
визначається відповідно до укладених із дотриманням
вимог
законодавства
договорів
з
державним
підприємством, що здійснює виготовлення бланків та їх
персоналізацію.
3. Гранична вартість адміністративної послуги
3.
Адміністративний
збір
справляється
у
визначається
у
відповідному
розрахунку
від відповідному розмірі, який встановлений законом про
прожиткового
мінімуму,
встановленого
для Державний бюджет України у відсотковому чи
працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому кратному співвідношенні до базової величини для
подаються відповідні документи для оформлення (у тому адміністративних зборів та діє на день подання
числі замість втрачених або викрадених), обміну.
відповідних документів для оформлення (у тому числі
Вартість адміністративної послуги є однаковою в замість втрачених або викрадених), обміну документів.
усіх уповноважених суб’єктів. Стягнення додаткових
платежів за адміністративну послугу забороняється.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ"
1
Стаття 18 . Плата за видачу свідоцтва про
Стаття 181. Плата за видачу свідоцтва про
уповноваження
уповноваження
1. За видачу свідоцтва про уповноваження
1. За видачу свідоцтва про уповноваження
справляється плата у такому розмірі:
справляється плата у відповідному розмірі, який
6,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у встановлений законом про Державний бюджет України
разі наявності у проекті сфери уповноваження до двох у відсотковому чи кратному співвідношенні до базової
категорій
законодавчо
регульованих
засобів величини для адміністративних зборів та діє на день
вимірювальної техніки;
подання заяви про уповноваження.
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7,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у
разі наявності у проекті сфери уповноваження до п’яти
категорій
законодавчо
регульованих
засобів
вимірювальної техніки;
10,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб у разі наявності у проекті сфери уповноваження до
10 категорій
законодавчо
регульованих
засобів
вимірювальної техніки;
14 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у
разі наявності у проекті сфери уповноваження до
20 категорій
законодавчо
регульованих
засобів
вимірювальної техніки;
19,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб у разі наявності у проекті сфери уповноваження до
30 категорій
законодавчо
регульованих
засобів
вимірювальної техніки;
25,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб у разі наявності у проекті сфери уповноваження до
50 категорій
законодавчо
регульованих
засобів
вимірювальної техніки;
33,9 прожиткового мінімуму для працездатних осіб у разі наявності у проекті сфери уповноваження понад 50
категорій
законодавчо
регульованих
засобів
вимірювальної техніки.
Плата за видачу свідоцтва про уповноваження
справляється у відповідному розмірі від прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, що діє на день подання
заяви про уповноваження.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ВИЩУ ОСВІТУ"
Стаття 40. Студентське самоврядування
Стаття 40. Студентське самоврядування
…
…
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10. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
2) членські внески студентів (курсантів), розмір яких
встановлюється
вищим
органом
студентського
самоврядування закладу вищої освіти. Розмір місячного
членського внеску однієї особи не може перевищувати
1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

10. Фінансовою основою студентського самоврядування
є:

2) членські внески студентів (курсантів), розмір яких
встановлюється
вищим
органом
студентського
самоврядування закладу вищої освіти. Розмір місячного
членського внеску однієї особи не може перевищувати
1 відсотка базової величини для грошових платежів і
стягнень.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"
Стаття 14. Плата за видачу ліцензії
Стаття 14. Плата за видачу ліцензії
1. За видачу ліцензії справляється разова плата в
1. За видачу ліцензії справляється разова плата в
розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру розмірі, який встановлений законом про Державний
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на бюджет України у відсотковому чи кратному
день
прийняття
органом
ліцензування співвідношенні
до
базової
величини
для
рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не адміністративних зборів та діє на день прийняття
встановлений законом.
органом ліцензування рішення про видачу ліцензії,
якщо інший розмір плати не встановлений законом.
Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів
виключено
Автономної Республіки Крим або місцевим органом
виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ
ОБТЯЖЕНЬ"
Стаття 21. Отримання документів за результатом
Стаття 21. Отримання документів за результатом
розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав
розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав
1. Рішення державного реєстратора, витяг з Державного
1. Рішення державного реєстратора, витяг з
реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав Державного реєстру прав про проведену державну
надаються в електронній та (за бажанням заявника) в реєстрацію прав надаються в електронній та (за бажанням
паперовій формі.
заявника) в паперовій формі.

48

Витяг з Державного реєстру прав про проведену
державну реєстрацію прав за бажанням заявника надається у
паперовій формі. Такий витяг у паперовій формі надається з
проставленням підпису та печатки державного реєстратора
чи адміністратора центру надання адміністративних послуг
(у разі отримання витягу шляхом звернення до центру
надання адміністративних послуг).
Форма та зміст витягу з Державного реєстру прав про
проведену державну реєстрацію прав визначаються
Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення Державного
реєстру прав.
Забороняється видавати заявнику документи за
результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав
у строки, менші, ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено
адміністративний збір за державну реєстрацію прав
відповідно до частин першої та другої статті 34 цього
Закону.
…
Стаття 34. Плата (адміністративний збір) за проведення
реєстраційних дій та за надання інформації з Державного
реєстру прав
1. За державну реєстрацію права власності (у тому числі
довірчої власності як способу забезпечення виконання
зобов’язань) справляється адміністративний збір у розмірі
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
За державну реєстрацію права власності (у тому числі
довірчої власності як способу забезпечення виконання
зобов’язань), проведену у строки менші, ніж передбачені
статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір
у такому розмірі:

Витяг з Державного реєстру прав про проведену
державну реєстрацію прав за бажанням заявника надається
у паперовій формі. Такий витяг у паперовій формі надається
з проставленням підпису та печатки державного
реєстратора
чи
адміністратора
центру
надання
адміністративних послуг (у разі отримання витягу шляхом
звернення до центру надання адміністративних послуг).
Форма та зміст витягу з Державного реєстру прав про
проведену державну реєстрацію прав визначаються
Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення
Державного реєстру прав.
Забороняється видавати заявнику документи за
результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав
у строки, менші, ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено
адміністративний збір за державну реєстрацію прав.
…
Стаття 34. Плата (адміністративний збір) за проведення
реєстраційних дій та за надання інформації з Державного
реєстру прав
1. За державну реєстрацію права власності (у тому
числі довірчої власності як способу забезпечення
виконання зобов’язань), інших речових прав, похідних
від права власності, обтяжень речових прав, прав у
результаті вчинення нотаріальних дій, а також за
виправлення технічної помилки, допущеної з вини
заявника, та за надання інформації з Державного
реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього
Закону, справляється адміністративний збір.
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1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк
два робочі дні;
2 прожиткових мінімума для працездатних осіб - у
строк один робочий день;
5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у
строк 2 години.

Адміністративний збір за державну реєстрацію
права власності (у тому числі довірчої власності як
способу забезпечення виконання зобов’язань), інших
речових прав, похідних від права власності, проведену у
строки, що є меншими, ніж передбачені статтею 19 цього
Закону, справляється в більшому розмірі, ніж
адміністративний збір за проведення таких самих
реєстраційних дій у строки, передбачені статтею 19
цього Закону.
2. За державну реєстрацію інших речових прав,
Виключено
відмінних від права власності (крім іпотеки),
справляється адміністративний збір у розмірі 0,05
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
За державну реєстрацію інших речових прав,
відмінних від права власності (крім іпотеки), проведену у
строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону,
справляється адміністративний збір у такому розмірі:
0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у
строк два робочі дні;
1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у
строк один робочий день;
2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у
строк 2 години.
3. За державну реєстрацію обтяжень речових прав,
Виключено
іпотеки справляється адміністративний збір у розмірі
0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
4. За державну реєстрацію прав у результаті
Виключено
вчинення
нотаріальних
дій
справляється
адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.
5. За внесення змін до записів Державного реєстру
Виключено
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прав, у тому числі виправлення технічної помилки,
допущеної
з
вини
заявника,
справляється
адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.
6. За отримання інформації з Державного реєстру
прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону,
справляється адміністративний збір у такому розмірі:
0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
- отримання інформації, витягу в паперовій формі;
0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
- отримання інформації, витягу в електронній формі;
0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час
вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном,
об’єктом
незавершеного
будівництва)
шляхом
безпосереднього доступу до Державного реєстру прав.
7.
Адміністративний
збір
справляється
у
відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня
календарного року, в якому подаються відповідні
документи для проведення державної реєстрації прав, та
округлюється до найближчих 10 гривень.
Адміністративний збір справляється за одну надану
послугу у сфері державної реєстрації прав.
…

Виключено

7.
Адміністративний
збір
справляється
у
відповідному розмірі, який встановлений законом про
Державний бюджет України у відсотковому чи
кратному співвідношенні до базової величини для
адміністративних зборів та діє на день подання
відповідних документів для проведення реєстраційної дії
або день надання інформації з Державного реєстру прав.
Адміністративний збір справляється за одну надану
послугу у сфері державної реєстрації прав.
…

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ
ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ"
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Стаття 32. Виправлення помилок, допущених у
відомостях Єдиного державного реєстру
1. У разі виявлення у відомостях Єдиного державного
реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної,
арифметичної помилки), допущеної суб’єктом державної
реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній
формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації, який
перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного
реєстру інформації, що міститься в документах, що стали
підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт
невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації
безоплатно виправляє допущену помилку в день
надходження повідомлення.
Виправлення помилки у відомостях Єдиного
державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної
реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений
цим Законом.
…
Стаття 36. Плата у сфері державної реєстрації
1.
За
державну
реєстрацію
справляється
адміністративний збір у такому розмірі:
140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб за державну реєстрацію політичної партії;
0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб за державну реєстрацію відокремленого підрозділу
іноземної неурядової організації, представництва, філії
іноземної благодійної організації;
0,14 прожиткового мінімуму для працездатних осіб за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки;

Стаття 32. Виправлення помилок, допущених у
відомостях Єдиного державного реєстру
1. У разі виявлення у відомостях Єдиного державного
реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної,
арифметичної помилки), допущеної суб’єктом державної
реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній
формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації,
який перевіряє відповідність відомостей Єдиного
державного реєстру інформації, що міститься в документах,
що стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо
факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної
реєстрації безоплатно виправляє допущену помилку в день
надходження повідомлення.
Виправлення помилки у відомостях Єдиного
державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта
державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої
встановлюється Законом.
…
Стаття 36. Плата у сфері державної реєстрації
1.
За
державну
реєстрацію
справляється
адміністративний збір.
Адміністративний збір справляється за державну
реєстрацію:
політичної партії;
відокремленого підрозділу іноземної неурядової
організації, представництва, філії іноземної благодійної
організації;
всеукраїнської творчої спілки;
територіального осередку всеукраїнської творчої
спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки;
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0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб за державну реєстрацію територіального осередку
всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої)
творчої спілки;
0,06 прожиткового мінімуму для працездатних осіб за державну реєстрацію символіки політичної партії,
організації
роботодавців,
об’єднання
організації
роботодавців;
0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу (крім громадських об’єднань та благодійних
організацій), що містяться в Єдиному державному
реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення
зв’язку з юридичною особою. Якщо відповідно до частини
четвертої статті 25 цього Закону певним особам має
надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру,
розмір адміністративного збору збільшується на добуток
0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та
кількості таких осіб;0,1 прожиткового мінімуму для
працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до
відомостей про громадське об’єднання чи благодійну
організацію;
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за
державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я,
по батькові або місцезнаходження фізичної особи підприємця;
…
2. За виправлення технічної помилки, допущеної з
вини заявника, справляється адміністративний збір у
розмірі
30
відсотків
адміністративного
збору,
встановленого частиною першою цієї статті.

символіки
політичної
партії,
організації
роботодавців, об’єднання організації роботодавців;
змін до відомостей про юридичну особу (крім
громадських об’єднань та благодійних організацій), що
містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення
змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною
особою;
змін до відомостей про громадське об’єднання чи
благодійну організацію;
змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або
місцезнаходження фізичної особи — підприємця.
…

2. За виправлення технічної помилки, допущеної з
вини заявника, справляється адміністративний збір.
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4. За надання відомостей з Єдиного державного
реєстру справляється плата в такому розмірі:
0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання виписки для проставлення апостилю та
витягу в паперовій формі;
0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб за надання документа в паперовій формі, що міститься в
реєстраційній справі;
75 відсотків плати, встановленої цією частиною за
надання відповідного документа в паперовій формі - за
надання витягу в електронній формі та документа в
електронній формі, що міститься в реєстраційній справі.
5. Адміністративний збір та плата за надання
відомостей з Єдиного державного реєстру справляються
у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня
календарного року, в якому подаються відповідні
документи для проведення реєстраційної дії або запит про
надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та
округлюються до найближчих 10 гривень.

4. За надання відомостей з Єдиного державного
реєстру справляється плата.

5. Адміністративний збір та плата за надання
відомостей з Єдиного державного реєстру справляються
у відповідному розмірі, який встановлений законом про
Державний бюджет України у відсотковому чи
кратному співвідношенні до базової величини для
адміністративних зборів та діє на день подання
відповідних документів для проведення реєстраційної дії
або запиту про надання відомостей з Єдиного
державного реєстру.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ КІНЕМАТОГРАФІЇ В УКРАЇНІ"
Стаття 11. Особливості надання державної підтримки
Стаття 11. Особливості надання державної підтримки
кінематографії у формі державної субсидії для повернення кінематографії у формі державної субсидії для повернення
частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним
суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні)
фільму
фільму
…
…
3. Передбачена пунктом 1 частини другої цієї статті
3. Передбачена пунктом 1 частини другої цієї статті
державна субсидія може бути надана у разі дотримання всіх державна субсидія може бути надана у разі дотримання всіх
таких умов:
таких умов:
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…

…

5) загальні суми кваліфікованих витрат (платежів),
5) загальні суми кваліфікованих витрат (платежів),
пов’язаних із його виробництвом на території України, на пов’язаних із його виробництвом на території України, на
день звернення із заявою, передбаченою частиною день звернення із заявою, передбаченою частиною
дев’ятою цієї статті, становлять щонайменше:
дев’ятою цієї статті, становлять щонайменше:
4 тисячі базових величин для грошових платежів і
4 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб стягнень - для фільмів, зазначених у підпункті "а" пункту 2
- для фільмів, зазначених у підпункті "а" пункту 2 цієї цієї частини;
частини;
1 тисяча 120 базових величин для грошових
1 тисяча 120 прожиткових мінімумів для працездатних платежів і стягнень - для фільмів, зазначених у підпункті
осіб - для фільмів, зазначених у підпункті "б" пункту 2 цієї "б" пункту 2 цієї частини;
700 базових величин для грошових платежів і
частини;
стягнень - для фільмів, зазначених у підпункті "в" пункту 2
700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - для цієї частини;
3 тисячі 360 базових величин для грошових платежів
фільмів, зазначених у підпункті "в" пункту 2 цієї частини;
3 тисячі 360 прожиткових мінімумів для працездатних і стягнень - для фільмів, зазначених у підпункті "г" пункту
осіб - для фільмів, зазначених у підпункті "г" пункту 2 цієї 2 цієї частини;
1 тисяча 920 базових величин для грошових
частини;
1 тисяча 920 прожиткових мінімумів для працездатних платежів і стягнень - для рекламних та/або музичних
осіб - для рекламних та/або музичних фільмів, зазначених фільмів, зазначених у підпункті "ґ" пункту 2 цієї частини.
у підпункті "ґ" пункту 2 цієї частини. При цьому 10 відсотків При цьому 10 відсотків суми отриманої субсидії на
суми отриманої субсидії на повернення кваліфікованих повернення кваліфікованих витрат виробництва рекламних
витрат виробництва рекламних та/або музичних фільмів та/або музичних фільмів мають бути спрямовані суб’єктом
мають бути спрямовані суб’єктом кінематографії на кінематографії на підтримку виробництва фільмів-дебютів
підтримку виробництва фільмів-дебютів українських українських
режисерів
у
порядку,
визначеному
режисерів у порядку, визначеному центральним органом центральним органом виконавчої влади, що реалізує
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державну політику у сфері кінематографії;
кінематографії;
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ"
Стаття 13. Надавачі соціальних послуг
Стаття 13. Надавачі соціальних послуг
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…
7. Фізичним особам, які надають соціальні послуги з
догляду відповідно до цього Закону без здійснення
підприємницької діяльності, виплачується компенсація за
догляд.
Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього
Закону без здійснення підприємницької діяльності на
непрофесійній основі, незалежно від кількості осіб, за
якими здійснюється догляд, розраховується як різниця між
прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на
місяць, встановленим законом на 1 січня календарного
року, в якому надаються соціальні послуги, та
середньомісячним сукупним доходом фізичної особи надавача соціальної послуги за попередніх шість місяців,
що передують місяцю подання заяви про згоду надавати
соціальні послуги. Середньомісячний сукупний дохід
фізичної особи - надавача соціальної послуги обчислюється
шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її
сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її
складу.
Методика
обчислення
середньомісячного
сукупного доходу сім’ї затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері соціального захисту населення.
Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього
Закону без здійснення підприємницької діяльності на
професійній основі, визначається з розрахунку 70 відсотків
мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну
годину догляду за однією особою, але не більше 360 годин на
місяць.

…
7. Фізичним особам, які надають соціальні послуги з
догляду відповідно до цього Закону без здійснення
підприємницької діяльності, виплачується компенсація за
догляд.
Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього
Закону без здійснення підприємницької діяльності на
непрофесійній основі, незалежно від кількості осіб, за
якими здійснюється догляд, надається у порядку та
розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України, але
при цьому розмір компенсації не може бути меншим
фактичного
розміру
прожиткового
мінімуму,
визначеного відповідно до Закону України "Про
прожитковий мінімум" для осіб відповідного віку.

Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього
Закону без здійснення підприємницької діяльності на
професійній основі, визначається з розрахунку мінімальної
заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину
догляду за однією особою, але не більше 360 годин на
місяць
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Компенсація за догляд фізичним особам, які надають
Компенсація за догляд фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без
здійснення підприємницької діяльності на професійній здійснення підприємницької діяльності на професійній
основі, виплачується фізичним особам - надавачам основі, виплачується фізичним особам - надавачам
соціальних послуг, які не перебувають у трудових соціальних послуг, які не перебувають у трудових
відносинах, не є фізичними особами - підприємцями, не відносинах, не є фізичними особами - підприємцями, не
провадять незалежної професійної діяльності (наукової, провадять незалежної професійної діяльності (наукової,
літературної, артистичної, художньої, освітньої або літературної, артистичної, художньої, освітньої або
викладацької, а також медичної, юридичної практики, у тому викладацької, а також медичної, юридичної практики, у
числі адвокатської, нотаріальної діяльності тощо), не тому числі адвокатської, нотаріальної діяльності тощо), не
перебувають на обліку як безробітні.
перебувають на обліку як безробітні.
Компенсація за догляд фізичним особам, які надають
Компенсація за догляд фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без
здійснення підприємницької діяльності на професійній здійснення підприємницької діяльності на професійній
основі, виплачується відповідно до тристороннього договору основі, виплачується відповідно до тристороннього
про надання соціальних послуг з догляду, що укладається у договору про надання соціальних послуг з догляду, що
письмовій формі між фізичною особою - надавачем укладається у письмовій формі між фізичною особою соціальних послуг з догляду, отримувачем соціальних послуг надавачем соціальних послуг з догляду, отримувачем
з догляду або його законним представником та структурним соціальних послуг з догляду або його законним
підрозділом з питань соціального захисту населення представником та структурним підрозділом з питань
районних, районних у містах Києві та Севастополі соціального захисту населення районних, районних у містах
державних адміністрацій, виконавчих органів міської ради Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих
міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних органів міської ради міст обласного значення, рад
громад.
об’єднаних територіальних громад.
Однією з істотних умов такого договору є кількість
Однією з істотних умов такого договору є кількість
годин надання соціальних послуг з догляду на місяць.
годин надання соціальних послуг з догляду на місяць.
Порядок подання та оформлення документів,
Порядок подання та оформлення документів,
призначення і виплати компенсації за догляд затверджує призначення і виплати компенсації за догляд затверджує
Кабінет Міністрів України.
Кабінет Міністрів України.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО КАРАНТИН РОСЛИН"
Стаття 13-3. Реєстр уповноважених фітосанітарних
Стаття 13-3. Реєстр уповноважених фітосанітарних
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лабораторій
лабораторій
…
…
За оновлення інформації в Реєстрі уповноважених
За оновлення інформації в Реєстрі уповноважених
фітосанітарних лабораторій фітосанітарні лабораторії (крім фітосанітарних лабораторій фітосанітарні лабораторії (крім
державних фітосанітарних лабораторій) вносять плату за державних фітосанітарних лабораторій) вносять плату за
кожен включений до цього Реєстру висновок фітосанітарної кожен включений до цього Реєстру висновок фітосанітарної
експертизи (аналізів) у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму експертизи (аналізів) у розмірі 0,2 базової величини для
для працездатних осіб, яка зараховується до спеціального грошових платежів і стягнень, яка зараховується до
фонду державного бюджету.
спеціального фонду державного бюджету.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"
Розділ XII
Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
…
6. Кабінету Міністрів України:
6. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію
1) забезпечити реалізацію положення частини
положення частини другої статті 61 цього Закону, другої статті 61 цього Закону, передбачивши збільшення
передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої
посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до розміру трьох мінімальних
кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових заробітних плат і затвердити відповідні схеми посадових
мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру окладів (ставок заробітної плати);
збільшення доходів Державного бюджету України
…
порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні
схеми посадових окладів (ставок заробітної плати).
…
Народний депутат України
СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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