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Не зважаючи на війну, в Україні необхідно провести посівну
кампанію, наскільки це можливо. Про це заявив Президент України
Володимир Зеленський.
«Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання —
зважаючи на весну, що з посівною? Як її починати? Особливо у тих районах,
які тимчасово окуповані. Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що
б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну
посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про
наше життя. Про наші мрії. Про наше майбутнє. А отже, і про нашу
перемогу», – коментує Зеленський.

Мінагрополітики запустило платформу 
для допомоги аграріям у проведенні посівної

Мінагрополітики запустило платформу для допомоги аграріям у проведенні
посівної - 2022. Деталі за посиланням.
 
Її мета — з’ясувати, які потреби мають аграрії для успішного старту
посівної та допомогти ці потреби покрити за рахунок фондів коштів
держави й міжнародної підтримки. Детальніше за посиланням. 

Як працюватиме ліцензування експорту с/г товарів
Міністр аграрної політики та продовольства України надав роз’яснення
щодо прийнятої Урядом постанови, щодо оновленого переліку товарів,
експорт яких потребує ліцензування, та переліку товарів, щодо яких
обмежується експорт.

Для отримання ліцензії виробникам необхідно подати документи до
Мінекономіки (tradedefence@me.gov.ua diravka@me.gov.ua) в електронному
вигляді. Детальніше за посиланням.

Мінагрополітики дозволило експлуатацію с/г машин 
без їх реєстрації на період воєнного стану

Міністр аграрної політики та продовольства України підписав Наказ,
відповідно до якого дозволяється експлуатація с/г техніки без реєстрації,
що передбачена постановою КМУ № 694 (від 8 липня 2009 року).
Детальніше за посиланням.

https://agropolit.com/dosye/zelenskiy-volodimir-oleksandrovich
https://agrostatus.org/
https://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-zapustilo-platformu-dlya-dopomogi-agrariyam-u-provedenni-posivnoyi
https://minagro.gov.ua/news/yak-pracyuvatime-licenzuvannya-eksportu-sg-tovariv
https://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-dozvolilo-ekspluataciyu-sg-mashin-bez-yih-reyestraciyi-na-period-voyennogo-stanu


Зміни щодо бронювання військовозобов’язаних
У зв’язку із змінами постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022
року № 218, та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 03 березня 2022 року № 194 «Деякі питання бронювання
військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану»
керівникам підприємств, установ та організацій галузей агропромислового
виробництва необхідно ПОВТОРНО подати документи на бронювання
військовозобов’язаних по оновленій процедурі! Детальніше тут.

Е К О Н О М І Ч Н І  П И Т А Н Н Я

Кабмін вводить заборону на експорт добрив з України
Кабінет Міністрів запроваджує нульову квоту для експорту мінеральних
добрив - тобто фактичну заборону на вивіз добрив із України.
Детальніше за посиланням.

В Україні площа озимих зернових становить 7,7 млн га
За оперативною інформацією областей під урожай 2022 року на зерно
посіяно озимих культур на площі 7,7 млн га, що на 0,4 млн га більше у
порівнянні до показника 2021 року. Детальніше за посиланням.

 
 Уряд затвердив зміни до надання фінансової 
державної підтримки аграріям під час посівної

Кредитування сільгосптоваровиробників на початку року відіграє значну
роль для виробництва валової продукції сільського господарства.
«Результат усього сезону с/г робіт залежить від того, наскільки якісно ми
зможемо організувати проведення весняно-польових робіт», – про це
зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман
Лещенко. Детальніше про державну підтримку аграріям за посиланням.

Якщо підприємство не може функціонувати через війну, чи може
роботодавець пропонувати працівнику писати заяву на відпустку, щоб
не платити заробітну плату?
Яка процедура оформлення у разі неможливості функціонування
підприємства або його частини?
Чи діє норма про відповідальність за несвоєчасну оплату праці у регіонах,
де тривають бойові дії?
Якщо людина хоче взяти відпустку, щоб поїхати в інший регіон, чи може
роботодавець не надати їй відпустку і не відпустити?
У якому випадку рахується простій і яка зарплата в такому випадку?

Запитання щодо трудових відносин під час воєнного стану:

 Відповіді - за посиланням.

https://minagro.gov.ua/news/uvaga-zmini-shchodo-bronyuvannya-vijskovozobovyazanih
https://minagro.gov.ua/news/kabmin-vvodit-zaboronu-na-eksport-dobriv-z-ukrayini
https://minagro.gov.ua/news/v-ukrayini-ploshcha-ozimih-zernovih-stanovit-77-mln-ga
https://minagro.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-zmini-do-nadannya-finansovoyi-derzhavnoyi-pidtrimki-agrariyam-pid-chas-posivnoyi-roman-leshchenko
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=3995c010-e080-4c35b15700029026c7eb&title=VidpovidiNaPoshireniZapitanniaSchodoTrudovikhVidnosinPidChasVonnogoStanu


Уряд забезпечить стабільну роботу 
виробників харчових продуктів під час війни

Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України №160 “Щодо
забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах
воєнного стану”. Документ дозволить гарантувати безперебійну роботу
продовольчих підприємств та постачання продукції населенню.
Детальніше за посиланням.

Уряд прийняв рішення для уникнення дефіциту пального 
та зростання ціни на нього

Уряд затвердив зміни до формули розрахунку максимальної дозволеної
ціни пального на заправках. Її визначення здійснюватиметься за
збільшеною ціною логістики та доплати до котирування у Північно-західній
Європі (NWE), куди наразі переорієнтоване постачання пального
українськими АЗС. 

Також Кабінет Міністрів України подав для ухвалення Верховною Радою
законопроект, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до
7%. Це дозволить суттєво зменшити розмір податків, які раніше становили
більше половини ціни та стримати зростання вартості пального в
результаті переорієнтації імпорту. 
Детальніше за посиланням.

підбору відповідних площ для розміщення виробництва;
переміщення та розселення персоналу;
підбору працівників в місці дислокації після переїзду.

Триває програма щодо тимчасового переміщення підприємств 
з постраждалих регіонів

Програма спрямована на збереження виробничого і трудового потенціалу
України і орієнтована на усі підприємства, які бажають перемістити
виробництво на території Західної України. Для подачі заявки на участь у
програмі необхідно заповнити форму за посиланням.
  
Для усіх підприємств, які подадуть заявку, будуть створені умови для
забезпечення безкоштовного переїзду до місця тимчасового переміщення,
а також для:

Ю Р И Д И Ч Н І  П И Т А Н Н Я

Документуємо докази геноциду
Інструкція щодо документації геноциду, військових злочинів та злочинів
проти людства, вчинених в Україні - за посиланням. 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b6489a08-5b86-42b8-b70e-20c2ac0d0c29&title=UriadZabezpechitStabilnuRobotuVirobnikivKharchovikhProduktivPidChasViini
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e541e9db-ed7d-4f06-947b-70fd7ed5d971&title=UriadPriiniavRishenniaDliaUniknenniaDefitsituPalnogoTaZrostanniaTsiniNaNogo
https://docs.google.com/forms/d/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0EZhkebD_OYsVH2AtovtCPaN4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0EZhkebD_OYsVH2AtovtCPaN4/edit?usp=sharing
https://hromady.org/instrukciya-shhodo-dokumentaci%d1%97-genocidu-vijskovix-zlochiniv-ta-zlochiniv-proti-lyudstva-vchinenix-v-ukra%d1%97ni/


Посилення відповідальності за колаборацію.
Юридичний центр Всеукраїнської Асоціації ОТГ підготував практичні
нотатки для голів громад стосовно того, як в таких умовах виконувати свої
повноваження, забезпечувати життєдіяльність громади, допомагати
мешканцям вистояти і не потрапити потім під дію законодавства щодо
колаборацію. Адже 03 березня 2022 року ВРУ прийняла закон, яким
внесено зміни до Кримінального кодексу України та доповнено статтею
111-1 колабораційна діяльність. Детальніше за посиланням. 

К А Д Р О В І  П И Т А Н Н Я

Роз'яснення щодо Трудового законодавства у галузі освіти і науки під
час дії правового режиму воєнного стану

МОН направило лист-роз’яснення керівникам департаментів і закладів
освіти про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і
науки під час дії правового режиму воєнного стану. Лист - за посиланням.

Для убезпечення всіх учасників освітнього процесу під час правового
режиму воєнного стану МОН рекомендувало в усіх закладах освіти
оголосити канікули щонайменше на два тижні. Деталі за посиланням. 

В Україні набув чинності закон про право цивільних осіб на вбивство
російських окупантів без правових наслідків і відповідальності.

Закон передбачає надання права на отримання вогнепальної зброї
громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на
законних підставах перебувають на території України, та виявили намір
взяти участь у захисті держави. Детальніше за посиланням. 

Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі
несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги 

в умовах воєнного стану.
У разі несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні
послуги не будуть, так само не нараховуються штрафні санкції та пеня. 
Заява міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова за
посиланням.

державна зрада карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять
років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна;
диверсія в умовах воєнного часу карається позбавленням волі на строк
п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі з конфіскацією
майна;
амністія не поширюється на ці злочини.

Верховна Рада України зібралася 3 березня на пленарне засідання, під
час якого прийняла 14 законів та одну постанову. 

Відтепер:

Детальніше за посиланням. 

https://hromady.org/posilennya-vidpovidalnosti-za-kolaboraciyu-rekomendaci%d1%97-vid-yuridichnogo-centru-vseukra%d1%97nsk%d1%97-asociaci%d1%97-otg/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-nagadav-pro-neobhidni-miri-dlya-zberezhennya-zhittya-vsih-uchasnikiv-osvitnogo-procesu
https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-nagadav-pro-neobhidni-miri-dlya-zberezhennya-zhittya-vsih-uchasnikiv-osvitnogo-procesu
https://hromady.org/nabuv-chinnosti-zakon-pro-pravo-civilnix-osib-na-vbivstvo-rosijskix-okupantiv-bez-pravovix-naslidkiv-i-vidpovidalnosti/
https://www.youtube.com/watch?v=cRKd8XkH-ao
https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/220149.html


Як оформлювати мобілізованих? Які виплати їм належать?
Щодо добровольців територіальної оборони.
Як оформити працівників, які покинули територію бойових дій або сидять
вдома? Дистанційна робота.
Що робити з тими, хто не може вийти на роботу і не може виконувати її
дистанційно?
Що робити з працівниками у випадку, якщо підприємство не може
функціонувати або якщо неможлива робота частини структурних підрозділів?
Щодо відповідальності роботодавців за порушення законодавства на період
дії воєнного стану
Щодо виплати зарплати у разі відсутності можливості її нарахувати.
Як виплачувати зарплату, якщо у бухгалтера нема можливості її нарахувати. І
чи будуть за це санкції після закінчення воєнного часу?

Відповіді на поширені питання зі сфери трудових відносин 
в умовах воєнного часу

Відповіді на ці та інші питання щодо трудових прав на період дії воєнного стану
можна отримати з роз’яснень Міністерства економіки України за посиланням.

оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які
працюють за сумісництвом, не з їх вини в розмірі середньої її заробітної
плати;
оплату праці освітян, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з
незалежних від них причин із розрахунку заробітної плати, встановленої
при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства;

Роз'яснення щодо Трудового законодавства у галузі освіти і науки під
час дії правового режиму воєнного стану

Під час оголошених канікул оплата праці працівників закладів освіти має
здійснюватися відповідно до норм чинного законодавства.

Так МОН зазначило, що у випадках, коли в окремі дні заняття не проводяться з
незалежних від учителя причин, оплата здійснюється в порядку і розмірах,
визначених Кодексом законів про працю. Крім того, МОН та Профспілка,
відповідно до Галузевої угоди, рекомендують керівникам установ та закладів
освіти забезпечити:

збереження заробітної плати на період оголошеного карантину і здійснення
освітнього процесу у дистанційному режимі, оплати праці за фактично
виконаний ними обсяг навчального навантаження.
Детальніше - за посиланням.

Нагадуємо, раніше МОН заборонив примушувати педагогічних та інших
працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати.
Працівникові може бути надано відпустку лише за добровільним бажанням або
його може бути звільнено відповідно до вимог трудового законодавства.

У найскладніший для країни час важливо залишатися згуртованими та
підтримувати один одного, — зазначив Міністр освіти і науки України.
Більше роз'яснень на офіційному сайті тут і тут.

https://www.facebook.com/598393617028062/posts/1864113727122705/?sfnsn=mo
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti-pid-chas-prizupinennya-navchannya
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti-pid-chas-prizupinennya-navchannya
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti-pid-chas-prizupinennya-navchannya
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu


К А Д Р О В І  П И Т А Н Н Я

28 лютого 2022 року Урядом було затверджено постанову КМУ № 165,
яка передбачає  зупинення надання адміністративних послуг на час

воєнного стану в Україні.
ЦНАПи України на період воєнного стану змінили формат роботи. Частина
працівників забезпечує надання послуг. Частина залучена до інших
напрямків роботи, яка необхідна сьогодні. Ситуація змінюється постійно,
заходи безпеки посилено. 

З метою недопущення витоку персональних даних українців, призупинено
роботу єдиного державного демографічного реєстру. До відома:
1) державні реєстри закриті: витяги, довідки, паспорти, посвідчення - не
можливо оформити, та видати уже готові паспортні документи
(призупинення надання адміністративних послуг на виконання Закону
України " Про введення воєнного стану в Україні": 
2) більшість ЦНАП проводять прийом з питань надання соціальних послуг
та інших послуг, які не потребують додаткової перевірки у Державних
реєстрах. 
3) можна оформити субсидії, виплати при народженні, виплати одиноким
матерям, зареєструвати шлюб, отримати різні довідки.
4) можливо отримати уже готові результати адмінпослуг (послуги надані
структурними підрозділами виконавчого комітету).
Про те, як працює ЦНАП в громадах в умовах воєнного часу можна
дізнатися за посиланнями тут і тут.

паспортні дані
РНОКПП (картка платника податків)

Мінцифра продовжує боротися з агресором на цифровому фронті.
єДокумент у Дії

Міністерство цифрової трансформації України запускає новий тимчасовий
документ на період воєнного стану, заявдяки якому можна за необхідністю
підтверджувати свою особу
Яку інформацію містить єДокумент: 

Важливо: єДокумент буде автоматично доступний для всіх користувачів Дії.
Для цього потрібно лише оновити застосунок - генерувати його самостійно
не потрібно. 

Про деякі питання та порядок застосування єДокумента в період дії
воєнного стану - за посиланням. 

https://www.facebook.com/598393617028062/posts/1861016560765755/
https://www.facebook.com/598393617028062/posts/1867259850141426/
https://www.facebook.com/groups/217534786903332/user/100064779754205/?__cft__%5b0%5d=AZVENwkE4_qp9obdTI0yyN5axCUO8bU2cbSd8KdPlNS-A0grLdsBI0LnEck4-4vI7KGg1BAKV72Jb5_PokoROdKXFF5ZBuJdoMsuw9I9iAy0rUwiyPKQ2LNJO4nXljqqMaWNrdBMV2G_zvGoZET4ONXGZidyCx0U7Msy5VeLNyJRTg&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zastosuvannya-yedokumenta-v-period-diyi-voyennogo-stanu-248?fbclid=IwAR0pLA55xwW4LTpeoNWVvT2NYwgaWu098qsyhv_7-67Ej5R3ozbdcuvICDA


М І С Ц Е В І  Б Ю Д Ж Е Т И  І  Ф І Н А Н С И

 послуги з постачання теплової енергії (або теплової енергії як товарної
продукції);
 послуги з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення;
 послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення
побутових відходів;
 послуги з постачання та розподілу природного газу; 
 послуги з постачання та розподілу електричної енергії; 
 придбання дров, пелет, вугілля, інших видів палива для опалення
будівель (приміщень). 

 Компенсація місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що
надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період

воєнного стану: порядок та умови надання
 

Нормативно-правовий акт: постанова Кабінету Міністрів України від 11
березня 2022 р. № 261 “Про затвердження порядку та умов надання
компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що
надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період
воєнного стану”

Протягом якого періоду, для кого і на які потреби? 
Компенсація надається у період воєнного стану для покриття витрат
місцевих бюджетів, понесених на оплату комунальних послуг, спожитих у
будівлях (приміщеннях) комунальної форми власності, у яких розміщено
тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі, а саме на:

Що потрібно зробити для отримання компенсації? 
Необхідно подати до відповідної обласної військової адміністрації заяву на
отримання компенсації згідно відповідної форми (міститься у додатку до
постанови) та підтвердні документи (чеки або скани) щодо фактичної
оплати комунальних послуг за попередній звітний місяць (органам
місцевого самоврядування не пізніше третього робочого дня після оплати).

З якого часу надається? 
Компенсація надається починаючи з 1 березня 2022 року та виключно
після оплати комунальних послуг за попередній період.

Детальніше можна ознайомитися за посиланнями тут і тут.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-ta-umov-nadannya-kompensaciyi-miscevim-byudzhetam-na-oplatu-komunalnih-poslug-shcho-nadayutsya-pid-chas-rozm-261?fbclid=IwAR2C_FcfVBLx7qziNuFgAt3fTzqnHcoh8Ia6r-MYAWQAnMWZbR1Zd99BWaE
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/14/82149310/?fbclid=IwAR3vaG4B9dbbXXDGQSiWlqoJ7rvUrhIx5_A2XH_VuHH2gKYphwMBj7Zw5pE


приймають за поданням місцевих фінансових органів рішення про внесення змін
до рішень про місцеві бюджети;
здійснюють без погодження відповідною комісією місцевої ради передачу
бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до
іншого, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за
бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації
та субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного
розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок
зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)
за бюджетною програмою;
можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевого бюджету
державному бюджету для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації
та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і
забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної
незалежності України, її територіальної цілісності відповідно до пункту 222 розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положенняˮ Бюджетного кодексу України;
затверджують місцеві (цільові) програми (вносять до них зміни) з дотриманням
вимог статті 91 Бюджетного кодексу України;
приймають рішення (кожна із сторін) про передачу коштів між місцевими
бюджетами без укладення договорів;
здійснюють розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та місцевих
бюджетів місцевим бюджетам;

 Порядок формування та виконання місцевих бюджетів 
у період дії воєнного стану

Нормативно-правовий акт: постанова Кабінету Міністрів України від                      11
березня 2022 р. № 252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у
період воєнного стану”
Виконання та формування місцевих бюджетів здійснюється відповідно до
бюджетного законодавства з урахуванням таких особливостей:
1) органи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи, місцеві державні
адміністрації, військово-цивільні адміністрації продовжують здійснювати бюджетні
повноваження, а у разі утворення військових адміністрацій такі повноваження
здійснюють військові адміністрації відповідно до статті 15 Закону України “Про
правовий режим воєнного стануˮ;
2) виконавчі комітети відповідних місцевих рад, місцеві державні адміністрації,
військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації:

3) відповідно до вимог Бюджетного кодексу України місцеві фінансові органи
забезпечують складення проектів місцевих бюджетів, які затверджуються рішеннями
виконавчих комітетів відповідних місцевих рад чи розпорядженнями місцевих
державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій або військових
адміністрацій;
4) Державна казначейська служба забезпечує розрахунково-касове обслуговування
місцевих бюджетів та складення звітності про виконання місцевих бюджетів із
застосуванням електронних носіїв під час обміну інформацією та з урахуванням
положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 “Про
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в
особливому режимі в умовах воєнного стануˮ.

Тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного стану, перевірки
Державною аудиторською службою щодо виконання місцевих бюджетів не
проводяться, а розпочаті перевірки зупиняються. 
Детальніше можна ознайомитися за посиланнями тут і тут.

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-formuvannya-ta-vikonannya-miscevih-byudzhetiv-u-period-voyennogo-stanu-252
https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_zatverdiv_poriadok_formuvannia_ta_vikonannia_mistsevikh_biudzhetiv_u_period_dii_voiennogo_stanu-3360
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 Місцеві бюджети отримають належну їм частину акцизу з пального

Нормативно-правовий акт: постанова Кабінету Міністрів України від                
09 березня 2022 р. № 246 “Про внесення змін до Порядку зарахування
частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну
територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів
місцевого самоврядування”

Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими
бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у першому
півріччі 2022 року.

Зазначені частки визначено виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за
друге півріччя 2021 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових
операцій згідно з інформацією ДПС.

Станом на 10 березня з початку 2022 року на окремому балансовому
рахунку Казначейства накопичено понад 1 млрд грн нерозподілених
надходжень частини (13,44%) акцизного податку з пального.

Розподіл зазначених коштів між місцевими бюджетами Казначейство
розпочне одразу після набрання чинності даної постанови.

Детальніше можна ознайомитися за посиланнями тут і тут.

https://hromady.org/
https://www.facebook.com/LSGA.ATC/
https://t.me/aotgnews
https://invite.viber.com/?g2=AQBuFKL477%205okzpgZEG4t8s4ki4%2Ff8kSKjmUgPRunw8Fyx3uxIlHYJWyHQhTIHW&lang=ru
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-zarahuvannya-chastini-akciznogo-podatku-z-viroblenogo-v-ukrayini-ta-vvezenogo-na-mitnu-teritoriyu-ukrayini-palnogo-do-zagalnogo-fondu-vidpovidnih-byudzhetiv-246?fbclid=IwAR2nesloEbZW1jh4cWbyQ1z7aguAvWfiLySOdgW6ROtcyY9BvnRvgSosnwM
https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_mistsevi_biudzheti_otrimaiut_nalezhnu_im_chastinu_aktsizu_z_palnogo-3355

