ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про програми надзвичайних економічних заходів з протидії негативному впливу
пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку України»
Редакція чинного положення

Редакція відповідного положення
з урахуванням запропонованих змін
Податковий кодекс України
Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
2.1. Зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно
України
2.1. Зміна положень цього Кодексу може здійснюватися шляхом внесення змін до цього Кодексу. Протягом дії режимів
воєнного стану та/або надзвичайної екологічної ситуації
виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.
юридичну перевагу над нормами цього Кодексу мають норми
законів, спрямованих на ліквідацію підстав для запровадження
таких режимів та/або усунення негативних соціальноекономічних наслідків, спричинених ними».
РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Пункт відсутній
31. Протягом дії секторальних режимів надзвичайних
економічних заходів, встановлених Законом України «Про
програми надзвичайних економічних заходів з протидії
негативного впливу пандемії коронавірусної хвороби COVID19 на економіку України», забороняється будь-яке збільшення
ставок податку на прибуток підприємств, податку на доходи
фізичних осіб, податку на нерухоме майно (включаючи землю),
а також інших податків (зборів, обов’язкових платежів),
встановлених у фіксованому (специфічному) розмірі, крім
ставок та баз оподаткування податком на прибуток
підприємств виробників підакцизних товарів; акцизним
податком; імпортним митом; екологічним податком та
рентною платою.
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РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 1. Особливості справляння податку на
Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи
доходи фізичних осіб
фізичних осіб
...
Пункт відсутній
121. Протягом дії Закону України «Про програми
надзвичайних економічних заходів з протидії негативного
впливу пандемії коронавірусної хвороби
COVID-19 на
економіку України» звільняються від оподаткування доходи у
вигляді заробітної плати та
доплат до неї, одержаних
медичними та іншими працівниками закладів охорони здоров’я
державної та/або комунальної власності, розташованих на
територіях, визначених зонами надзвичайної екологічної
ситуації, незалежно від їх безпосереднього задіяння у ліквідації
епідемії та/або здійсненні заходів із запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 (у тому числі у проведенні
тестувань та лікування пацієнтів).
Підрозділ 10. Інші перехідні положення
Підрозділ 10. Інші перехідні положення
…
…
3. Встановити, що в разі якщо законодавчими актами 3. Встановити, що в разі якщо законодавчими актами передбачені
передбачені інші правила справляння податків, зборів, інші правила справляння податків, зборів, що регулюються цим
що регулюються цим Кодексом, застосовуються правила Кодексом, застосовуються правила цього Кодексу, крім випадків,
цього Кодексу
передбачених Законом України «Про програми надзвичайних
економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України».
Бюджетний кодекс України
Стаття 4. Склад бюджетного законодавства
Стаття 4. Склад бюджетного законодавства
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...
5. Зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно
законами про внесення змін до Бюджетного кодексу
України.

Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
…
10. {Тимчасово, з дня набрання чинності Законом №
553-IX від 13.04.2020 до 1 січня 2021 року, не
застосовуються норми частини десятої статті 23 - див.
пункт 2 розділу II Закону № 553-IX від 13.04.2020}
Зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних
призначень, крім випадків, передбачених цим Кодексом,
здійснюються лише за наявності у законі про Державний
бюджет України (рішенні про місцевий бюджет)
відповідного положення.
...

...
5. Зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами
про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Протягом дії
режимів воєнного стану та/або надзвичайної екологічної
ситуації юридичну перевагу над нормами цього Кодексу мають
норми законів, які спрямовані на ліквідацію підстав для
запровадження таких режимів та/або усунення негативних
соціально-економічних наслідків, спричинених ними.
Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
…
10. {Тимчасово, з дня набрання чинності Законом № 553-IX від
13.04.2020 до 1 січня 2021 року, не застосовуються норми частини
десятої статті 23 - див. пункт 2 розділу II Закону № 553-IX від
13.04.2020} Зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних
призначень, крім випадків, передбачених цим Кодексом,
здійснюються лише за наявності у законі про Державний бюджет
України (рішенні про місцевий бюджет) відповідного положення.
Такі рішення можуть бути прийнятими також на підставі
інших законів, які спрямовані на ліквідацію підстав для
запровадження режимів воєнного стану або надзвичайної
екологічної ситуації та/або усунення негативних соціальноекономічних наслідків, спричинених ними.
...
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Розділ
VI.
ПРИКІНЦЕВІ
ТА
ПЕРЕХІДНІ Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
...
ПОЛОЖЕННЯ
...
37. Сума простроченого платежу за державною гарантією
{Пункт 37 розділу VI виключено на підставі Закону №
вважається
бюджетною
заборгованістю
та
підлягає
293-IX від 14.11.2019}
безумовному стягненню з гарантоотримувача в строки,
передбачені законодавством, з урахуванням норм законів, які
спрямовані на ліквідацію підстав для запровадження режимів
воєнного стану або надзвичайної екологічної ситуації та/або
усунення
негативних
соціально-економічних
наслідків,
спричинених ними, у тому числі Закону України «Про
програми надзвичайних економічних заходів з протидії
негативного впливу пандемії коронавірусної хвороби COVID19 на економіку України.
...
Митний кодекс України
Стаття 1. Законодавство України з питань митної
Стаття 1. Законодавство України з питань митної справи
....
справи
....
2. Відносини, пов’язані із справлянням митних платежів,
2. Відносини, пов’язані із справлянням митних регулюються цим Кодексом, Податковим кодексом України,
платежів, регулюються цим Кодексом, Податковим іншими законами України з питань оподаткування та
які спрямовані на ліквідацію підстав для
кодексом України та іншими законами України з питань законами,
оподаткування.
запровадження режимів воєнного стану та/або надзвичайної
....
екологічної ситуації та усунення негативних соціальноекономічних наслідків, спричинених ними.
....
Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»
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Стаття 1. Визначення зони надзвичайної екологічної
ситуації
Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема
місцевість України, на якій виникла надзвичайна
екологічна ситуація.
Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна
ситуація, при якій на окремій місцевості сталися
негативні зміни в навколишньому природному
середовищі, що потребують застосування надзвичайних
заходів з боку держави.
Негативні зміни в навколишньому природному
середовищі - це втрата, виснаження чи знищення
окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок
надмірного забруднення навколишнього природного
середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи
та інших факторів, що обмежують або виключають
можливість життєдіяльності людини та провадження
господарської діяльності в цих умовах.
Стаття 2. Законодавство про зону надзвичайної
екологічної ситуації
Законодавство про зону надзвичайної екологічної
ситуації базується на Конституції України і складається
із законів України "Про охорону навколишнього
природного середовища", "Про аварійно-рятувальні
служби", "Про правовий режим надзвичайного стану",
цього Закону та інших законів, а також прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.
Стаття 5. Підстави для оголошення окремої місцевості

Стаття 1. Визначення зони надзвичайної екологічної ситуації
Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість або
вся територія України, на якій виникла надзвичайна екологічна
ситуація.
Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при
якій сталися негативні зміни в навколишньому природному
середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з
боку держави.
Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це
втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та
ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього
природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи
та інших факторів як пандемії, епідемії чи епізоотії, визначені
такими у Законі України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», що обмежують або виключають можливість
життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в
цих умовах.
Стаття 2. Законодавство про зону надзвичайної екологічної
ситуації
Законодавство про зону надзвичайної екологічної ситуації
базується на Конституції України і складається із законів України
"Про охорону навколишнього природного середовища", "Про
аварійно-рятувальні служби", "Про правовий режим надзвичайного
стану", "Про захист населення від інфекційних хвороб" цього
Закону та інших законів, а також прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів.
Стаття 5. Підстави для оголошення окремої місцевості зоною
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зоною надзвичайної екологічної ситуації
Підставами для оголошення окремої місцевості зоною
надзвичайної екологічної ситуації є:
значне перевищення гранично допустимих норм
показників
якості
навколишнього
природного
середовища, визначених законодавством;
виникнення реальної загрози життю та здоров'ю
великої кількості людей або заподіяння значної
матеріальної шкоди юридичним, фізичним особам чи
навколишньому природному середовищу внаслідок
надмірного забруднення навколишнього природного
середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи
чи інших факторів;
негативні зміни, що сталися в навколишньому
природному середовищі на значній території і які
неможливо усунути без застосування надзвичайних
заходів з боку держави;
негативні зміни, що сталися в навколишньому
природному середовищі, які суттєво обмежують або
виключають можливість проживання населення і
провадження господарської діяльності на відповідній
території;
значне збільшення рівня захворюваності населення
внаслідок негативних змін у навколишньому природному
середовищі.
Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…
Пункт відсутній

надзвичайної екологічної ситуації
Підставами для оголошення окремої місцевості зоною
надзвичайної екологічної ситуації є:
значне перевищення гранично допустимих норм показників якості
навколишнього
природного
середовища,
визначених
законодавством;
виникнення реальної загрози життю та здоров'ю великої кількості
людей або заподіяння значної матеріальної шкоди юридичним,
фізичним особам чи навколишньому природному середовищу
внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного
середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи чи інших
факторів;
негативні зміни, що сталися в навколишньому природному
середовищі на значній території і які неможливо усунути без
застосування надзвичайних заходів з боку держави;
негативні зміни, що сталися в навколишньому природному
середовищі, які суттєво обмежують або виключають можливість
проживання населення і провадження господарської діяльності на
відповідній території;
значне збільшення рівня захворюваності населення внаслідок
негативних змін у навколишньому природному середовищі, у тому
числі внаслідок поширення пандемії, епідемії чи епізоотії,
визначених такими у Законі України «Про захист населення від
інфекційних хвороб».
Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…
3. Норми цього Закону застосовуються з урахуванням
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особливостей, встановлених нормами законів, спрямованих на
ліквідацію підстав для запровадження таких режимів та/або
усунення
негативних соціально-економічних наслідків,
спричинених ними, у тому числі Закону України «Про
програми надзвичайних економічних заходів з протидії
негативного впливу пандемії коронавірусної хвороби COVID19 на економіку України».
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Стаття 1. Основні терміни
Стаття 1. Основні терміни
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
значенні:
дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність
дозвільна система у сфері господарської діяльності - урегульованих законодавством відносин, які виникають між
сукупність урегульованих законодавством відносин, які дозвільними
органами,
адміністраторами
та
суб'єктами
виникають між дозвільними органами, адміністраторами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного
та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею характеру, переоформленням, анулюванням документів дозвільного
документів дозвільного характеру, переоформленням, характеру;
анулюванням документів дозвільного характеру;
дозвільні органи - суб’єкти надання адміністративних послуг, їх
дозвільні органи - суб’єкти надання адміністративних посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати
послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до документи дозвільного характеру;
закону видавати документи дозвільного характеру;
документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення,
документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді
рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження,
електронному вигляді (запис про наявність дозволу, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі
висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
документа в Єдиному державному реєстрі юридичних формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських господарювання у разі надання йому права на провадження певних
формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати дій щодо здійснення господарської діяльності або видів
суб'єкту господарювання у разі надання йому права на господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт
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провадження певних дій щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності та/або без
наявності якого суб'єкт господарювання не може
проваджувати певні дії щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності;
об'єкт, на який видається документ дозвільного
характеру (далі - об'єкт), - природні ресурси, земельна
ділянка, ґрунтовий покрив земельних ділянок, споруда,
будівля, приміщення, устаткування, обладнання та
механізми, що вводяться в експлуатацію або
проектуються, окрема операція, господарська діяльність
певного виду, робота та послуга, а також документи, які
використовуються суб'єктом господарювання у процесі
проходження погоджувальної (дозвільної) процедури
(проектна документація на будівництво об'єктів,
землевпорядна документація, містобудівна документація,
гірничий відвід);
декларація про провадження господарської діяльності
(далі - декларація) - документ, яким суб’єкт
господарювання повідомляє дозвільний орган про свою
відповідність вимогам законодавства до певного виду
господарської діяльності (у тому числі матеріальнотехнічної бази, кваліфікації персоналу - якщо це
зумовлено особливостями провадження відповідного
виду господарської діяльності) та на підставі якого
набуває право на провадження заявленого виду
господарської діяльності і несе передбачену законом
відповідальність.

господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення
господарської діяльності або видів господарської діяльності;
об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру (далі об'єкт), - природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий покрив
земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення, устаткування,
обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або
проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного
виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються
суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної
(дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво
об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація,
гірничий відвід);
декларація про провадження господарської діяльності (далі декларація) - документ, яким суб’єкт господарювання повідомляє
дозвільний орган про свою відповідність вимогам законодавства до
певного виду господарської діяльності (у тому числі матеріальнотехнічної бази, кваліфікації персоналу - якщо це зумовлено
особливостями провадження відповідного виду господарської
діяльності) та на підставі якого набуває право на провадження
заявленого виду господарської діяльності і несе передбачену
законом відповідальність.
Форма та порядок повідомлення адміністратора або відповідного
дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства та внесення про
це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
встановлюються Кабінетом Міністрів України;
принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб'єкт
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Форма та порядок повідомлення адміністратора або
відповідного дозвільного органу про відповідність
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства та внесення про це запису до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
встановлюються Кабінетом Міністрів України;
принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким
суб'єкт господарювання набуває право на провадження
певних дій щодо здійснення господарської діяльності або
видів
господарської
діяльності
без
отримання
відповідного документа дозвільного характеру, за умови
якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним
особою подано в установленому порядку заяву та
документи в повному обсязі, але у встановлений законом
строк документ дозвільного характеру або рішення про
відмову у його видачі не видано або не направлено;
Стаття 11. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня
його опублікування, крім частини першої статті 4, яка
набирає чинності через один рік з дня опублікування
цього Закону.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
{Пункт 2-1 статті 11 виключено на підставі Закону №
191-VIII від 12.02.2015}

господарювання набуває право на провадження певних дій щодо
здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності без отримання відповідного документа дозвільного
характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або
уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву
та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк
документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його
видачі не видано або не направлено. Принцип мовчазної згоди
поширюється також на осіб, які набувають статус учасників
програм надзвичайних економічних заходів, визначених
Законом України «Про програми надзвичайних економічних
заходів з протидії негативному впливу пандемії коронавірусу
COVID-19 на економіку України»;

Стаття 11. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування, крім частини першої статті 4, яка набирає чинності
через один рік з дня опублікування цього Закону.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання
чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому
Закону.
2-1.Норми цього Закону застосовуються з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України «Про програми
надзвичайних економічних заходів з протидії негативному
впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку
України».
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Закон України «Про виконавче провадження»
Розділ
XIII
ПРИКІНЦЕВІ
ТА
ПЕРЕХІДНІ
Розділ XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПОЛОЖЕННЯ
…
…
1-3. Протягом дії режимів воєнного стану та/або надзвичайної
Пункт відсутній
екологічної ситуації норми цього Закону діють з урахуванням
норм законів, спрямованих на ліквідацію підстав для
запровадження таких режимів та/або усунення негативних
соціально-економічних наслідків, спричинених ними, у тому
числі Закону України «Про програми надзвичайних
економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України».
Закон України «Про оплату праці»
Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці
Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці
Джерелом коштів на оплату праці працівників Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових
госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх
кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності.
господарської діяльності.
Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, - це
- це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, грантів, а також
грантів, а також частина доходу, одержаного внаслідок частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та
господарської діяльності та з інших джерел.
з інших джерел.
Об'єднання громадян оплачують працю найманих Об'єднання громадян оплачують працю найманих працівників з
працівників з коштів, які формуються згідно з їх коштів, які формуються згідно з їх статутами.
статутами.
Оплата праці може здійснюватися за рахунок будь-яких
Частина відсутня
інших, не заборонених законом джерел.
Стаття 13. Оплата праці працівників установ і Стаття 13. Оплата праці працівників установ і організацій, що
організацій, що фінансуються з бюджету
фінансуються з бюджету
Оплата праці працівників установ і організацій, що Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються
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фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів
Кабінету Міністрів України в межах бюджетних
асигнувань.
Обсяги витрат на оплату праці працівників установ і
організацій,
що
фінансуються
з
бюджету,
затверджуються одночасно з бюджетом.
Частина відсутня

з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів
України в межах бюджетних асигнувань.
Обсяги витрат на оплату праці працівників установ і організацій,
що фінансуються з бюджету, затверджуються одночасно з
бюджетом.
Особливості оплати праці медичних та інших працівників
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, задіяних
у запобіганні поширенню пандемій, епідемій або епізоотій
та/або усуненні їх наслідків, встановлюються Кабінетом
Міністрів України з урахуванням норм відповідних законів
України.
Розділ V ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ V ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття відсутня
Стаття 37. Цей Закон діє з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України «Про програми надзвичайних
економічних заходів з протидії негативному впливу пандемії
коронавірусу COVID-19 на економіку України» протягом
строку його дії.
Закон України «Про Національний банк України»
Стаття 4. Економічна самостійність
Стаття 4. Економічна самостійність
Національний банк є економічно самостійним
Національний банк є органом державного управління згідно
органом, який здійснює видатки за рахунок власних з нормами Конституції України та здійснює видатки за рахунок
доходів
у
межах
затвердженого
кошторису власних доходів у межах кошторису витрат, затвердженого
адміністративних витрат, а у визначених цим Законом Радою Національного банку України, а у випадках, визначених
випадках - також за рахунок Державного бюджету законами України, також за рахунок коштів Державного
України.
бюджету України.
Національний банк є юридичною особою, має
Національний банк є юридичною особою, має відокремлене
відокремлене майно, що є об'єктом права державної майно, що є об'єктом права державної власності і закріплено за ним
власності і закріплено за ним на праві господарського
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відання.
Національний банк не відповідає за зобов'язаннями
органів державної влади, а органи державної влади не
відповідають за зобов'язаннями Національного банку,
крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі
зобов'язання.
...
Стаття 6. Основна функція
....
Національний банк також сприяє додержанню стійких
темпів економічного зростання та підтримує економічну
політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не
перешкоджає досягненню цілей, визначених у частинах
другій та третій цієї статті.

Стаття 7. Інші функції
Національний банк виконує такі функції:
…
20) визначає особливості функціонування банківської
системи України в разі введення воєнного стану чи
особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку
системи Національного банку;
Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…
6. Установити, що Національний банк здійснює

на праві господарського відання.
Національний банк не відповідає за зобов'язаннями органів
державної влади, а органи державної влади не відповідають за
зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони
добровільно беруть на себе такі зобов'язання або коли така
відповідальність виникає за законом.
.....
Стаття 6. Основна функція
.....
Національний банк сприяє додержанню стійких темпів
економічного зростання та підтримує економічну політику
Кабінету Міністрів України в межах, передбачених спільною
постановою Національного банку та Кабінету Міністрів
України, дія якої поширюється на періоди бюджетного
планування, встановлені Бюджетним кодексом України. Така
спільна постанова є невід’ємною частиною Бюджетної
декларації.
Стаття 7. Інші функції
Національний банк виконує такі функції:
…
20) визначає особливості функціонування банківської системи
України в разі введення воєнного стану, надзвичайної екологічної
ситуації чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку
системи Національного банку;
Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…
6. Протягом дії режимів воєнного стану та/або надзвичайної
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відрахування до загальних резервів згідно із статтею 5-1
цього Закону поки сума загальних резервів у 2014, 2015
та 2016 роках не дорівнюватиме у ці роки відповідно 4, 7
та 10 відсотків обсягу грошово-кредитних зобов'язань
Національного банку.
Надати право Національному банку у першому
кварталі 2015 року здійснити перерахування прибутку до
Державного бюджету України, але не більше 25 відсотків
від річної суми.

екологічної ситуації норми цього Закону діють з урахуванням
норм законів, спрямованих на ліквідацію підстав для
запровадження таких режимів та/або усунення негативних
соціально-економічних наслідків, спричинених ними, у тому
числі Закону України «Про програми надзвичайних
економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України»,
зокрема щодо визначення правил проведення емісійної
політики та особливостей кредитування (рефінансування) осіб,
які підпадають під дію таких законів.
Закон України «Про банки та банківську діяльність»
Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Пункт відсутній
12. Протягом дії режимів воєнного стану та/або надзвичайної
екологічної ситуації норми цього Закону діють з урахуванням
норм законів, спрямованих на ліквідацію підстав для
запровадження таких режимів та/або усунення негативних
соціально-економічних наслідків, спричинених ними, у тому
числі Закону України «Про програми надзвичайних
економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України».
Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
Розділ
Х
ПРИКІНЦЕВІ
ТА
ПЕРЕХІДНІ
Розділ Х ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПОЛОЖЕННЯ
16. Протягом дії режимів воєнного стану та/або надзвичайної
Пункт відсутній
екологічної ситуації норми цього Закону діють з урахуванням
норм законів, спрямованих на ліквідацію підстав для
запровадження таких режимів та/або усунення негативних
соціально-економічних наслідків, спричинених ними, у тому
числі Закону України «Про програми надзвичайних
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економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України».
Закон України «Про іпотеку»
Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, 2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до
прийняті до набрання чинності цим Законом, набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не
застосовуються у частині, що не суперечить цьому суперечить цьому Закону.
Закону.
2.1Протягом дії режимів воєнного стану та/або надзвичайної
Пункт відсутній
екологічної ситуації норми цього Закону діють з урахуванням
норм законів, спрямованих на ліквідацію підстав для
запровадження таких режимів та/або усунення негативних
соціально-економічних наслідків, спричинених ними, у тому
числі Закону України «Про програми надзвичайних
економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України».
Закон України «Про заставу»
Розділ VII ГАРАНТІЇ ПРАВ СТОРІН ПРИ ЗАСТАВІ
Розділ VII ГАРАНТІЇ ПРАВ СТОРІН ПРИ ЗАСТАВІ
...
…
Стаття відсутня
Стаття 59. Інші положення.
Цей Закон діє з урахуванням особливостей, встановлених
Законом України «Про програми надзвичайних економічних
заходів з протидії негативному впливу пандемії коронавірусу
COVID-19 на економіку України».
Закон України «Про інвестиційну діяльність»
Стаття 19. Захист інвестицій
Стаття 19. Захист інвестицій
…
…
4. Інвестиції можуть, а у випадках, передбачених
4.
Захист інвестицій додатково гарантується Законом
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законодавством, мають бути застраховані.

України «Про програми надзвичайних економічних заходів з
протидії негативному впливу пандемії коронавірусу COVID-19
на економіку України».
Стаття 21. Умови припинення інвестиційної діяльності
....
Рішення державного органу про зупинення або припинення
інвестиційної діяльності може бути прийнято з таких причин:
якщо її продовження може призвести до порушення
встановлених законодавством санітарно-гігієнічних, архітектурних,
екологічних та інших норм, прав та інтересів громадян, юридичних
осіб і держави, що охороняються законом;
оголошення в установленому законом порядку інвестора
банкрутом внаслідок неплатоспроможності;
стихійного лиха;
запровадження режиму надзвичайного стану та/або
надзвичайної екологічної ситуації.

Стаття 21. Умови припинення інвестиційної діяльності
...
Рішення державного органу про зупинення або
припинення інвестиційної діяльності може бути
прийнято з таких причин:
якщо її продовження може призвести до порушення
встановлених законодавством санітарно-гігієнічних,
архітектурних, екологічних та інших норм, прав та
інтересів громадян, юридичних осіб і держави, що
охороняються законом;
оголошення в установленому законом порядку
інвестора банкрутом внаслідок неплатоспроможності;
стихійного лиха;
запровадження надзвичайного стану.
Закон України «Про страхування»
Стаття 7. Види обов’язкового страхування
Стаття 7. Види обов’язкового страхування
В Україні здійснюються такі види обов’язкового
В Україні здійснюються такі види обов’язкового страхування:
…
страхування:
…
46) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі
46) страхування ризику невиплати гравцям призів у неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних
разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора лотерей, крім державного банка, який виступає оператором
державних лотерей;
тиражної державної грошової лотереї згідно із Законом України
«Про програми надзвичайних економічних заходів з протидії
негативного впливу пандемії коронавірусної хвороби COVID19 на економіку України»;
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Закон України «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Стаття 31. Строки введення загальнообов'язкового
Стаття 31. Строки введення загальнообов'язкового державного
державного соціального страхування в Україні
соціального страхування в Україні
Строки введення загальнообов'язкового державного
Строки введення загальнообов'язкового державного соціального
соціального страхування в Україні, яке забезпечить страхування в Україні, яке забезпчить досягнення гарантій,
досягнення
гарантій,
передбачених Конституцією передбачених Конституцією України, визначаються в законах про
України,
визначаються
в
законах
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Протягом дії режимів воєнного стану та/або надзвичайної
Положення відсутнє
екологічної ситуації норми цього Закону діють з урахуванням
норм законів, спрямованих на ліквідацію підстав для
запровадження таких режимів та/або усунення негативних
соціально-економічних наслідків, спричинених ними, у тому
числі Закону України «Про програми надзвичайних
економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України».
Закон України «Про державні лотереї в Україні»
Стаття 2. Законодавство про лотереї
Стаття 2. Законодавство про лотереї
1. Законодавство про лотереї складається з цього
1. Законодавство про лотереї складається з цього Закону, що є
Закону, що є спеціальним (базовим) законом у спеціальним (базовим) законом у регулюванні лотерейної сфери,
регулюванні лотерейної сфери, інших нормативно- інших законів, включаючи Закон України «Про програми
правових актів.
надзвичайних економічних заходів з протидії негативному
Ліцензування діяльності з випуску та проведення впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку
лотерей здійснюється в порядку, передбаченому Законом України», та прийнятих на їх основі нормативно-правових
України "Про ліцензування видів господарської актів».
діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим
Ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей
Законом.
здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про
...
ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
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Стаття 15. Прикінцеві та перехідні положення
....
4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України
"Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на
провадження господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей" (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., № 26, ст. 357; 2011 р., № 11, ст. 69).
…

...
Стаття 15. Прикінцеві та перехідні положення
...
4. Державна тиражна лотерея, передбачена Законом України
«Про програми надзвичайних економічних заходів з протидії
негативному впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на
економіку України», може запроваджуватись та проводитись
лише оператором державної форми власності».
…

6. Протягом дії режимів воєнного стану та/або надзвичайної
6. До приведення у відповідність із цим Законом закони екологічної ситуації норми цього Закону діють з урахуванням
України, інші нормативно-правові акти діють у частині, норм законів, спрямованих на ліквідацію підстав для
що не суперечить цьому Закону.
запровадження таких режимів та/або усунення негативних
соціально-економічних наслідків, спричинених ними, у тому
числі Закону України «Про програми надзвичайних
економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України».
Закон України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»
Стаття 2. Законодавство з питань верифікації та
Стаття 2. Законодавство з питань верифікації та моніторингу
моніторингу державних виплат
державних виплат
1. Законодавство з питань верифікації та моніторингу
1. Законодавство з питань верифікації та моніторингу державних
державних виплат базується на Конституції України та виплат базується на Конституції України та складається з цього
складається з цього Закону та інших нормативно- Закону, Закону України «Про програми надзвичайних
правових актів, що регулюють діяльність органу, що економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України» та
органів, що здійснюють державні виплати, та інших інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність
суб’єктів надання інформації, актів Кабінету Міністрів органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат,
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України, а також міжнародних договорів України, згода органів, що здійснюють державні виплати, та інших суб’єктів
на обов’язковість яких надана Верховною Радою надання інформації, актів Кабінету Міністрів України, а також
України.
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
Регламент Верховної Ради України
Стаття 91. Супровідні документи до законопроекту,
Стаття 91. Супровідні документи до законопроекту, проекту
проекту іншого акта
іншого акта
...
...
3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого
3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта,
акта, прийняття якого призведе до зміни показників прийняття якого призведе до зміни показників бюджету
бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт права
суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне
додати
фінансово-економічне
обґрунтування обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі
(включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень
показників
бюджету
передбачають
зменшення бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту,
надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих
до законопроекту, проекту іншого акта подаються актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових
пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень Законопроект, проект іншого акта (крім проектів законів про
бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Державний бюджет України, про внесення змін до закону про
Законопроект, проект іншого акта (крім проектів законів Державний бюджет України, про ратифікацію міжнародних
про Державний бюджет України, про внесення змін до договорів України щодо одержання Україною від іноземних
закону про Державний бюджет України, про ратифікацію держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не
міжнародних договорів України щодо одержання передбачених Державним бюджетом України) не має містити
Україною від іноземних держав, банків і міжнародних положень, прийняття яких призведе до збільшення державного
фінансових організацій позик, не передбачених боргу і державних гарантій.
Такі обмеження не поширюються на законопроекти,
Державним бюджетом України) не має містити
положень, прийняття яких призведе до збільшення спрямовані на ліквідацію підстав для запровадження режимів
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державного боргу і державних гарантій.
...

воєнного стану та/або на
дзвичайної екологічної ситуації та/або усунення негативних
соціально-економічних наслідків, спричинених ними, зокрема
на норми Закону України «Про програми надзвичайних
економічних заходів з протидії негативного впливу пандемії
коронавірусної хвороби COVID-19 на економіку України».
...
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