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В серії публікацій «Моніторинг аграрного законодавства України» розглядаються закони та нормативно-правові 

акти Верховної Ради http://iportal.rada.gov.ua/, які мають вагоме значення для сталого розвитку аграрного сектору 

(тобто, суттєво впливають на сільське господарство та харчову промисловість).  

Інформація з цього огляду не може розглядатися як юридична консультація. АПД та Фаховий діалог з земельних 

питань не несуть відповідальності за правильність тверджень. 

http://iportal.rada.gov.ua/
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1. Загальне аграрне законодавство  

Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чиннос-

ті у січні 2023 року  

Видатки державного бюджету на агросектор 

у 2023 

Закон України «Про Державний бюджет України на 

2023 рік» № 2710-ІХ від 03.11.2022. Закон набирає 

чинності 01.01.2023.  

Положеннями Закону передбачається наступний 

розподіл видатків на аграрний сектор у 2023р.: 

 1,37 млрд. грн. - надання грантів для створення 

або розвитку бізнесу, в т.ч. садів та теплиць 

(Мінекономіки України);  

 0,2 млрд. грн. - на державну підтримку с/г то-

варовиробників, які використовують меліорова-

ні землі, та організацій водокористувачів; 

 0,97 млрд. грн. - на фінансування Держгеокада-

стру, з них: 

o 16 млн. грн. - на проведення інвентари-

зації земель та оновлення картографіч-

ної основи Державного земельного ка-

дастру, 

o 139 млн. грн. – на проведення земель-

ної реформи; 

 6,1 млрд. грн. - на фінансування Держпродспо-

живслужби України, з них: 

o 3,5 млрд. грн. – на заходи державного 

ветеринарно-санітарного контролю,  

o 700 млн. грн. – на протиепізоотичні за-

ходи та участь у Міжнародному епізоо-

тичному бюро; 

 0,57 млрд. грн. – на фінансування Державного 

агентства лісових ресурсів України (Міндовкілля 

України), з них: 

o 0,44 млрд. грн. – на ведення лісового та 

мисливського господарства, охорону і 

захист лісів; 

 2,2 млрд. грн. – на фінансування Державного 

агентства меліорації та рибного господарства 

України, з них: 

o 105 млн. грн. – на організацію діяльнос-

ті рибовідтворювальних комплексів; 

o 1,9 млрд. грн. – на експлуатацію держа-

вного водогосподарсько-меліоративного 

комплексу. 

Видатків на стандартні програми держпідтримки 

аграрного сектору у 2023р. не передбачено (у 

2022р. – 4,4 млрд. грн). Фінансова підтримка агра-

ріїв можлива за умови міжнародного фінансування. 

Перерахування невиплачених грантів для 

садівництва у 2023 році 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесен-

ня змін до порядків, затверджених постановою Ка-

бінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738» № 

39 від 17.01.2023. Постанова набирає чинності 

20.01.2023.  

Даною Постановою врегульовується питання щодо 

перерахування у 2023 році коштів отримувачам, які 

у 2022 році не отримали або отримали не в повно-

му обсязі гранти для створення або розвитку садів-

ництва, ягідництва та виноградарства та гранти для 

створення або розвитку тепличного господарства. 

Зокрема, у отримувачів грантів є можливість обрати 

спосіб фінансування гранту, а саме: 

 переказ всієї суми гранту або залишку суми 

гранту, недофінансованого у 2022 році; 

 переказ суми гранту або залишку суми гранту, 

недофінансованого у 2022 році, частинами. 

 

Законопроєкти, запропоновані у Вер-

ховній Раді України у січні 2023 року 

Адаптація законодавства у сфері захисту ро-

слин до норм ЄС 

Проєкт Закону «Про державне регулювання сфери 

захисту рослин» № 8340 від 09.01.2023, знаходить-

ся на розгляді у комітетах (ініціатори – Нікітіна 

М.В., Торохтій Б.Г. та ін. (партії «Слуга народу», 

«За майбутнє»)).  
Законопроєктом передбачається консолідація Зако-

ну України «Про захист рослин», «Про карантин 

рослин» і частини Закону України «Про пестициди 

та агрохімікати», яка стосується поводження із за-

собами захисту рослин, в єдиний закон. Окрім того, 

пропонується:   

 запровадити європейську модель простежува-

ності у сфері захисту рослин щодо переміщення 
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рослин, продуктів рослинного походження та 

інших об’єктів (наприклад, ґрунту) у супроводі 

паспорту рослини, як це передбачено Регламе-

нтом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 

2016/2031 від 26.10.2016; 

 удосконалити вимоги у сфері державного конт-

ролю за обігом і застосуванням засобів захисту 

рослин з урахуванням відповідного законодав-

ства ЄС (напр., запровадження європейської 

моделі навчання осіб, які відповідальні за обіг і 

застосування засобів захисту рослин тощо); 

 уповноважити приватних осіб на здійснення 

наступних видів діяльності:  

o проведення лабораторних досліджень,  

o видачу паспортів рослини, 

o проведення навчання з безпечного ви-

користання засобів захисту рослин,  

o здійснення технічного огляду обладнан-

ня та ін.; 

 запровадити нову систему державної реєстрації 

у сфері захисту рослин шляхом створення трьох 

державних реєстрів, до яких буде включатися 

інформація про приватних осіб, яким надано 

повноваження щодо здійснення функцій у сфері 

захисту рослин; 

 імплементувати європейський підхід до здійс-

нення державного контролю у сфері захисту 

рослин відповідно до Регламенту Європейського 

Парламенту Ради (ЄС) № 2017/625 від 

15.03.2017. 

Крім того запроваджується новий документ, перед-

бачений Регламентом (ЄС) № 2016/2031, – дозвіл 

для ввезення (пересилання) на митну територію 

України регульованих шкідливих організмів і окре-

мих видів рослин, продуктів рослинного походжен-

ня та інших об’єктів, призначених для державного 

випробування, наукових або освітніх цілей, апроба-

ції, сортового відбору або розмноження.  

Безоплатне надання земельних ділянок під 

час воєнного стану 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо відновлення прав деяких 

категорій громадян на приватизацію земельних 

ділянок під час дії правового режиму воєнного ста-

ну на території України» № 8366 від 17.01.2023, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Приходько Н.І., Мороз В.В. та ін. (група «Віднов-

лення України»)).  
Законопроєктом передбачається надання права 

безоплатної приватизації земельних ділянок держа-

вної та комунальної власності для громадян, які є 

внутрішньо переміщеними особами та/або втратили 

житло, включене до Державного реєстру майна, 

пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, 

спричинених військовою агресією Російської Феде-

рації, для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд.  

 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо відновлення прав деяких 

категорій громадян на приватизацію земельних 

ділянок під час дії правового режиму воєнного ста-

ну на території України» № 8366-1 від 23.01.2023, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – 

Мазурашу Г.Г. (партія «Слуга народу»)).  
Даний законопроєкт є альтернативним до з/п № 

8366 від. 23.01.2023 та передбачає надання права 

безоплатної приватизації земельних ділянок держа-

вної та комунальної власності також і для учасників 

бойових дій. 
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