ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про реформування вугільної галузі»
Зміст положення акта законодавства
Зміст відповідного положення проекту акта
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Розділ XV
Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
...
...
148. Якщо у період дії карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19)… ніж мінімальний страховий внесок.
...

148. Якщо у період дії карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19)… ніж мінімальний страховий внесок.
...

В - мінімальний страховий внесок, визначений абзацом В - мінімальний страховий внесок, визначений абзацом
першим цього пункту.
першим цього пункту.
Відсутній

149. Установити, що період, за який списано
заборгованість, визначену у статті 1 Закону України
«Про реформування вугільної галузі», обліковується в
системі персоніфікованого обліку внесків як період, за
який сплачено страхові внески в повному обсязі.

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Розділ VIII
Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
...
...
918. Під час дії особливого періоду, визначеного Законом
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
платники єдиного внеску…або командиром військової
частини в десятиденний строк після призову.

918. Під час дії особливого періоду, визначеного Законом
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
платники єдиного внеску…або командиром військової
частини в десятиденний строк після призову.

Відсутній

919. Установити, що період, за який списано
заборгованість, визначену у статті 1 Закону України
«Про реформування вугільної галузі», обліковується в
Державному реєстрі загальнообов’язкового державного
соціального страхування як період, за який сплачено
страхові внески в повному обсязі.

Закон України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»
Стаття 2. Особливі умови приватизації вугледобувних
Стаття 2. Особливі умови приватизації вугледобувних
підприємств
підприємств
1. Особливими умовами приватизації вугледобувних 1. Особливими умовами приватизації вугледобувних
підприємств є:
підприємств є:
…
…
встановлення на строк до трьох років з моменту завершення встановлення на строк до трьох років з моменту завершення
приватизації мораторію на застосування процедури
приватизації мораторію на застосування процедури
примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом
примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом
зупинення виконавчого провадження та мораторію на
зупинення виконавчого провадження, мораторію на
порушення справ про банкрутство вугледобувних
порушення справ про банкрутство вугледобувних
підприємств, які поширюються лише на борги, що
підприємств, які поширюються лише на борги, що
утворилися на момент завершення приватизації. Мораторій утворилися на момент завершення приватизації, а також
не застосовується щодо рішень про виплату заробітної
мораторію щодо рішень про стягнення заборгованості за
плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що
електричну енергію і послуги з її передачі та розподілу.
належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами,
Мораторій не застосовується щодо рішень про виплату
відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої
заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю,
(компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з
стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості трудовими відносинами, відшкодування матеріальної
із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового
(майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
державного соціального страхування і заборгованості із
здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів
соціальне страхування до органів Пенсійного фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування
і заборгованості із сплати єдиного внеску на

України, а також щодо рішень про стягнення заборгованості загальнообов'язкове державне соціальне страхування до
за електричну енергію і послуги з її передачі та розподілу;
органів Пенсійного фонду України;
…
…
Стаття 4. Об'єкти приватизації
1. До об'єктів приватизації належать:

Стаття 4. Об'єкти приватизації
1. До об'єктів приватизації належать:
вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси;
вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси;
шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси;
шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси;
відокремлені підрозділи вугледобувних підприємств як
розрізи як єдині майнові комплекси;
єдині майнові комплекси;
акції, які належать державі у статутних капіталах
розрізи як єдині майнові комплекси;
акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи
акції, які належать державі у статутних капіталах
корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи
корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
Стаття 6. Заходи з передприватизаційної підготовки

Стаття 6. Заходи з передприватизаційної підготовки

1. Орган, уповноважений управляти державним майном,
здійснює заходи з передприватизаційної підготовки
вугледобувних підприємств та проводить реорганізацію
підприємств з метою підвищення їх інвестиційної
привабливості. Передприватизаційна підготовка
здійснюється за рахунок коштів вугледобувних
підприємств, що приватизуються відповідно до цього
Закону.

1. Орган, уповноважений управляти державним майном,
здійснює заходи з передприватизаційної підготовки
вугледобувних підприємств та проводить реорганізацію
підприємств з метою підвищення їх інвестиційної
привабливості. Передприватизаційна підготовка
здійснюється за рахунок коштів вугледобувних
підприємств, що приватизуються відповідно до цього
Закону та інших джерел, не заборонених законодавством.

Передприватизаційна підготовка вугледобувних
підприємств включає:

Передприватизаційна підготовка вугледобувних
підприємств включає:

проведення інвентаризації;

проведення інвентаризації;

упорядкування технічної та будівельної документації щодо
об'єкта приватизації;
виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом
приватизації, у натурі (на місцевості), оформлення
землевпорядної документації;
визначення заходів соціального захисту працівників.

упорядкування технічної, будівельної та дозвільної (окрім
спеціальних дозволів) документації щодо об'єкта
приватизації;
виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом
приватизації, у натурі (на місцевості), упорядкування та
оформлення землевпорядної документації;

…

визначення заходів соціального захисту працівників.
…

Стаття 14. Умови договорів купівлі-продажу
…

Стаття 14. Умови договорів купівлі-продажу
…

1) у виробничій діяльності підприємства:

1) у виробничій діяльності підприємства:

виконання програм технічного переоснащення виробництва, виконання програм технічного переоснащення виробництва,
впровадження прогресивних технологій;
впровадження прогресивних технологій;
здійснення комплексу заходів щодо збереження
здійснення комплексу заходів щодо збереження
технологічної єдності виробництва та технологічних циклів; технологічної єдності виробництва та технологічних циклів;
здійснення заходів щодо розвитку шахтного фонду в обсязі
та строки, що погоджуються сторонами;

здійснення заходів щодо розвитку шахтного фонду в обсязі
та строки, що погоджуються сторонами;

забезпечення застосування раціональних, екологічно
безпечних і нешкідливих технологій видобування вугілля;

забезпечення застосування раціональних, екологічно
безпечних і нешкідливих технологій видобування вугілля;

забезпечення фіксованого гарантованого обсягу видобутку
вугілля протягом строку, встановленого органом,
уповноваженим управляти державним майном;

Виключений;

дотримання основних вимог під час розробки родовищ
корисних копалин та переробки мінеральної сировини,
визначених законодавством у сфері користування надрами;

дотримання основних вимог під час розробки родовищ
корисних копалин та переробки мінеральної сировини,
визначених законодавством у сфері користування надрами;

здійснення заходів щодо запобігання можливому
шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій на
вугледобувному підприємстві і стихійних явищ;

здійснення заходів щодо запобігання можливому
шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій на
вугледобувному підприємстві і стихійних явищ;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

забезпечення постійного проведення моніторингу
екологічного стану довкілля в межах гірничого відводу;

забезпечення постійного проведення моніторингу
екологічного стану довкілля в межах гірничого відводу;

забезпечення виконання екологічних вимог у сфері
проведення гірничих робіт, інших вимог, передбачених
законодавством про охорону навколишнього природного
середовища, та розв'язання екологічно-гідрогеологічних
проблем, які виникають у процесі експлуатації
вугледобувних підприємств;

забезпечення виконання екологічних вимог у сфері
проведення гірничих робіт, інших вимог, передбачених
законодавством про охорону навколишнього природного
середовища, та розв'язання екологічно-гідрогеологічних
проблем, які виникають у процесі експлуатації
вугледобувних підприємств;

забезпечення подання у встановлені строки відповідним
органам, визначеним законодавством, форм державної
статистичної звітності щодо видобутку вугілля, стану
запасів та втрат вугілля в надрах, стану та протяжності
гірничих виробок тощо;

Виключений;

здійснення підробки будівель, споруд та природних об'єктів
згідно з вимогами нормативних документів, що
погоджуються з користувачем цих об'єктів;

Виключений;

…

…

3) у соціальній діяльності підприємства:

3) у соціальній діяльності підприємства:

…

…

утримання об'єктів соціально-побутового призначення;

утримання об'єктів соціально-побутового призначення (у
разі їх наявності);
…

…

Строк дії зобов'язань, зазначених у договорі купівліпродажу, крім виконання встановлених мобілізаційних та
екологічних завдань, не повинен перевищувати п'яти років.

Строк дії зобов'язань, зазначених у договорі купівліпродажу, крім виконання встановлених мобілізаційних та
екологічних завдань, не повинен перевищувати трьох років.

…

…

2. Встановлення інших умов приватизації, ніж передбачені
цим Законом та Законом України «Про приватизацію
державного майна», під час приватизації вугледобувних
підприємств не допускається.

2. Встановлення інших умов приватизації, ніж
передбачені цим Законом та Законом України «Про
приватизацію державного та комунального майна», під
час приватизації вугледобувних підприємств
допускається лише у випадках приватизації цих
підприємств з метою перепрофілювання їх подальшої
господарської діяльності.

Кодекс України з процедур банкрутства
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
...
...
12. Установити, що тимчасово, на період дії карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України…підлягають
розстроченню на строк виконання плану санації чи
реструктуризації боргів боржника.

12. Установити, що тимчасово, на період дії карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України…підлягають
розстроченню на строк виконання плану санації чи
реструктуризації боргів боржника.

Відсутній

13. Положення цього Кодексу щодо провадження у
справах про банкрутство державних вугледобувних
підприємств, які беруть участь у процедурі погашення
заборгованості на визначених Законом України «Про
реформування вугільної галузі», застосовується з
урахуванням особливостей, визначених Законом
України «Про реформування вугільної галузі».
Закон України «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств»

Стаття 1. Тимчасово, до 1 січня 2022 року,
підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи
примусового виконання рішень щодо державних
вугледобувних підприємств, які підлягають виконанню в
порядку, встановленому Законом України "Про виконавче
провадження", знімаються арешти та заборони відчуження
майна у таких виконавчих провадженнях, крім рішень про
виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат
(компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з
трудовими відносинами, відшкодування матеріальної
(майнової)
шкоди,
завданої
каліцтвом,
іншим
ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів та
рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до
фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування, заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Справи про банкрутство державних вугледобувних
підприємств до 1 січня 2022 року не порушуються.
Провадження у справах про банкрутство державних
вугледобувних підприємств, порушені до дня набрання
чинності цим Законом, підлягають припиненню, крім
випадків, якщо ліквідація відбувається за рішенням
власника.
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Стаття 1. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, підлягають
зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового
виконання
рішень
щодо
державних
вугледобувних
підприємств, які підлягають виконанню в порядку,
встановленому Законом
України "Про
виконавче
провадження", знімаються арешти та заборони відчуження
майна у таких виконавчих провадженнях, крім рішень про
виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат
(компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими
відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди,
завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю,
стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості із
сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування, заборгованості із сплати єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування.
Справи про банкрутство державних вугледобувних
підприємств до 1 січня 2025 року не порушуються.
Провадження у справах про банкрутство державних
вугледобувних підприємств, порушені до дня набрання
чинності цим Законом, підлягають припиненню, крім випадків,
якщо ліквідація відбувається за рішенням власника.
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