
                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                    Рішення Комісії з регулювання азартних 

                        ігор та лотерей від 10.12.2021 № 838 

                                                                                                                   

   ПЛАН  

діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік  

 

№ 

з/п 

Вид і назва проєкту регуляторного 

акта 

Ціль прийняття проєкту 

регуляторного акта  

Строк 

підготовки 

проєкту 

регуляторного 

акта  

Структурні підрозділи КРАІЛ, 

відповідальні  за розроблення  

проєкту регуляторного акта 

І. Перше півріччя  

1. Проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо 

удосконалення правового регулювання 

діяльності на ринку азартних ігор» 

Удосконалення правових, 

економічних, соціальних та 

організаційних умов 

функціонування азартних 

ігор 

 

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент  ліцензування у 

сфері азартних ігор  та лотерей 

Департамент юридичного 

забезпечення 

Департамент адміністрування  

Державної  системи онлайн-

моніторингу 

Департамент нагляду та 

контролю 

Управління ведення реєстрів та 

переліків 

Управління захисту прав 

громадян 

Управління стратегічного 

розвитку та інвестування 
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2. Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку 

функціонування Державної системи 

онлайн-моніторингу» 

Виконання вимог частини 

третьої статті 12 Закону 

України «Про державне 

регулювання діяльності 

щодо організації та 

проведення азартних ігор» 

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент адміністрування  

Державної  системи онлайн-

моніторингу 

Департамент юридичного 

забезпечення 

Департамент нагляду та 

контролю  

Управління ведення реєстрів та 

переліків 

3. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження уніфікованої форми 

акту, що складається за результатами 

проведення планового 

(позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) стосовно 

дотримання операторами державних 

лотерей вимог законодавства у сфері 

лотерейної діяльності» 

Виконання частини п’ятої 

статті 13 Закону України 

«Про Державні лотереї в 

Україні»  та абзацу 

дев'ятого  частини другої 

статті 5 Закону України 

«Про основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської діяльності» 

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент нагляду та 

контролю  

Департамент юридичного 

забезпечення 

4. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження Порядку інспектування 

гральних закладів» 

Виконання пункту 28 

частини першої статті 8 

Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор» 

 

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент  ліцензування у 

сфері азартних ігор  та лотерей 

Департамент нагляду та 

контролю  

Департамент юридичного 

забезпечення 
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5. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження вимог щодо боротьби з 

вираженою ігровою залежністю 

(лудоманією)» 

Виконання пункту 16 

частини  першої статті 8 

Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор»  

Перше півріччя Департамент методології  

Управління захисту прав 

громадян 

Департамент юридичного 

забезпечення 

6. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження Порядку недопуску до 

участі в азартних іграх осіб, яким 

обмежено доступ до участі в азартних 

іграх, та осіб, у яких виражена ігрова 

залежність  (лудоманія)» 

Виконання пункту 2 

частини  першої статті 16 

Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор» 

Перше півріччя Департамент методології  

Управління захисту прав 

громадян 

Департамент юридичного 

забезпечення 

7. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження Порядку проведення 

інспектування грального обладнання» 

Виконання пункту 15 

частини першої статті 8 

Закону України  «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор» 

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент адміністрування  

Державної  системи онлайн-

моніторингу 

Департамент нагляду та 

контролю  

Департамент юридичного 

забезпечення 

8. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження Порядку відшкодування 

фінансової шкоди внаслідок 

бездіяльності організатора азартних 

ігор» 

Виконання абзацу п'ятого 

частини другої  статті 16 

Закону України  «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо організації 

та проведення азартних ігор» 

Перше півріччя Департамент методології  

Управління захисту громадян 

Департамент юридичного 

забезпечення 
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ІІ. Друге півріччя  

9. Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

технічного регламенту лотерейного 

обладнання» 

Виконання абзаців другого 

та четвертого частини 

другої статті 7
1 

Закону 

України «Про державні 

лотереї в Україні»  

Друге півріччя Департамент методології  

Департамент  ліцензування у 

сфері азартних ігор  та лотерей 

Департамент адміністрування  

Державної  системи онлайн-

моніторингу 

Департамент юридичного 

забезпечення 

10. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження технічного регламенту 

завантаження відомостей про 

діяльність організаторів азартних ігор 

до Державної системи онлайн-

моніторингу» 

Виконання пункту 4 

Прикінцевих положень  

Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор» 

Друге півріччя Департамент методології  

Департамент адміністрування  

Державної  системи онлайн-

моніторингу 

Департамент юридичного 

забезпечення 

11. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження Порядку передачі  

організаторами азартних ігор 

накопиченої інформації у разі зупинки 

функціонування Державної системи 

онлайн-моніторингу» 

Виконання пункту 4 

Прикінцевих положень  

Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор» 

Друге півріччя Департамент методології  

Департамент адміністрування  

Державної  системи онлайн-

моніторингу 

Департамент юридичного 

забезпечення 

12. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження порядку підключення 

грального обладнання до Державної 

Виконання частини п’ятої 

статті 12 Закону України 

«Про державне 

регулювання діяльності 

Друге півріччя Департамент методології  

Департамент адміністрування  

Державної  системи онлайн-

моніторингу 
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системи онлайн-моніторингу» щодо організації та 

проведення азартних ігор» 

Департамент юридичного 

забезпечення 

ІІІ. Перелік проєктів регуляторних актів, розроблених та схвалених Комісією з регулювання азартних ігор та 

лотерей у 2021 році, робота за якими продовжується у 2022 році 

13. Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності  з випуску та 

проведення лотерей та порядку плати 

за ліцензію на випуск і проведення 

лотерей» 

Виконання статті 2, 

частини сьомої статті 7 

Закону України «Про 

державні лотереї в 

Україні»  

 

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент  ліцензування у 

сфері азартних ігор  та лотерей 

Департамент юридичного 

забезпечення 

Управління ведення реєстрів та 

переліків 

14. Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження критеріїв, 

за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської 

діяльності з випуску та проведення 

лотерей та визначається періодичність 

проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю) 

Комісією з регулювання азартних ігор 

та лотерей» 

Виконання частини п'ятої 

статті 13 Закону України 

«Про Державні лотереї в 

Україні»  та абзаців 

третього і шостого  

частини другої статті 5 

Закону України «Про 

основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» 

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент нагляду та 

контролю  

Департамент юридичного 

забезпечення 

15. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження форми посвідчення 

розповсюджувача державної лотереї» 

Виконання частини третьої 

статті 9 Закону України 

«Про Державні лотереї в 

Україні» 

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент нагляду та 

контролю 

Департамент  ліцензування у 

сфері азартних ігор  та лотерей 

Департамент юридичного 
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забезпечення  

16. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження вимог до Державної 

системи онлайн-моніторингу»  

Виконання пункту 25 

частини  першої статті 28 

Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор»  

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент адміністрування  

Державної  системи онлайн-

моніторингу 

Департамент юридичного 

забезпечення 

17. Проєкт рішення Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей «Про 

затвердження Переліку звітності 

організаторів азартних ігор та 

Порядку подання звітності 

організаторами азартних ігор» 

Виконання пункту 10 

частини  першої статті 8 

Закону України «Про 

державне регулювання 

діяльності щодо 

організації та проведення 

азартних ігор» 

Перше півріччя Департамент методології  

Департамент  ліцензування у 

сфері азартних ігор  та лотерей 

Департамент юридичного 

забезпечення 

 

 

 

Голова КРАІЛ                                                                                                                                               Іван РУДИЙ 


