
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 
2021 року № 153 та врегулювання деяких питань у діяльності надавачів фінансових послуг 
Постанова Національного банку України від 04.05.2022 № 
93 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0093500-22/sp:max100#Text 
 
Про діяльність банків у територіальних громадах, що розташовані в районі проведення 
воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 
Постанова Національного банку України від 05.05.2022 № 
94 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0094500-22/sp:max100#Text 
 
Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823) (зміни 
Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році в наказі від 02.05.2022 
№ 400) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-prijomu-na-navchannya-dlya-
zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2022-roci 
 
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки 
України(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за №№ 
488/37824, 489/37825) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-normativno-
pravovih-aktiv-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayinizareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-
ukrayini-03-travnya-2022-roku-za-48837824-48937825 
 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 і від 
29 грудня 2021 р. № 1440. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 № 
529 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім 
активних фармацевтичних інгредієнтів) у період дії воєнного стану Постанова Кабінету 
Міністрів України від 07.05.2022 № 542 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
МОН України від 27.04.2022 № 392. Про затвердження Порядку прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в 2022 році (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 
2022 року за № 487/37823) (зміни Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
в 2022 році в наказі від 02.05.2022 № 400) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-
poryadku-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2022-roci 
 
МОН України від 13.05.2022 № 1/5119-22. Про здійснення превентивних заходів серед дітей 
та молоді в умовах воєнного стану в Україні https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-
preventivnih-zahodiv-sered-ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini  
 
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 і від 
26 травня 2021 р. № 523. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 № 
555 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання виконання Закону України “Про основні засади примусового вилучення в 
Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2022 № 552 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
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Деякі питання регулювання земельних відносин. Постанова Кабінету Міністрів України; 
Перелік від 10.05.2022 № 563 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про затвердження Порядку надання органами місцевого самоврядування контролюючим 
органам в електронному вигляді інформації про виділення земельних ділянок у натурі (на 
місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого 
самоврядування. Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового 
документа, Інформація від 10.05.2022 № 567 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, 
дизельного, суднових та котельних палив. Постанова Кабінету Міністрів України від 
13.05.2022 № 570 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/570-2022-%D0%BF/sp:max100#Text  
 
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо придбання та 
розміщення державних цінних паперів в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 13.05.2022 № 572 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/572-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
МОН України від 16.05.2022 № 445. Про затвердження Переліку населених пінктів України, 
на території яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів 
для проведення основновних сесій національного мультипредметного 
тесту https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-naselenih-pinktiv-ukrayini-na-
teritoriyi-yakih-bude-sformovano-poperednyu-merezhu-timchasovih-ekzamenacijnih-centriv-
dlya-provedennya-osnovnovnih-sesij-nacionalnogo-multipredmetnogo-testu 
 
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 і 
від 26 квітня 2022 р. № 481. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 
573 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/573-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України і Положення про Міністерство культури та інформаційної 
політики України. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 
585 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 
586 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання здійснення виплат пенсій, грошової допомоги, виплат за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати 
працівникам бюджетних установ протягом дії воєнного стану. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 13.05.2022 № 588 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1079. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 
593 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/593-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
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Про невідкладні заходи щодо об'єднання зусиль для підтримки України. Президент 
України; Указ від 17.05.2022 № 
344/2022 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2022/sp:max100#Text 
 
Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану 
в Україні" [Електронний ресурс] : Закон України № № 2263-IX від 22.05.2022 // 
Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. 
дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2263-20/sp:max100#Text (дата 
звернення: 28.05.2022). – Назва з екрана. 
 
Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення 
загальної мобілізації" [Електронний ресурс] : Закон України № 2264-IX від 22.05.2022 // 
Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. 
дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2264-20/sp:max100#Text (дата 
звернення: 28.05.2022). – Назва з екрана. 
 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 р. № 300 
[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 617 від 24.05.2022 // 
Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. 
дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text (дата звернення: 28.05.2022). – Назва з екрана. 
 
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 590 і від 
3 серпня 2011 р. № 845 [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 
620 від 24.05.2022 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. 
– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text (дата звернення: 28.05.2022). – Назва з екрана. 
 
Деякі питання забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в 
умовах воєнного стану [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України 
№ 624 від 25.05.2022 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада 
України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/624-
2022-%D0%BF/sp:max100#Text (дата звернення: 28.05.2022). – Назва з екрана. 
 
Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану 
[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 643 від 31.05.2022 // 
Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. 
дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text (дата звернення: 5.06.2022). – Назва з екрана. 
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