ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 24 КВІТНЯ 2020 РОКУ		

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними Законами України від 14
січня 2020 року № 436-IX, від 16 січня 2020 року № 468-IX, від 17 березня 2020 року № 530-IX
та від 30 березня 2020 року № 548-IX) такі зміни:
1. У статті 1:
1) в абзаці другому цифри «1.095.580.446,2», «975.170.869» та «120.409.577,2» замінити
відповідно цифрами «975.833.650,3», «855.407.786,1» та «120.425.864,2»;
2) в абзаці третьому цифри «1.184.010.356,6», «1.052.678.829,4» та «131.331.527,2» замінити відповідно цифрами «1.266.423.698,6», «1.135.078.984,4» та «131.344.714,2»;
3) в абзаці четвертому цифри «7.375.047,4» та «531.566,7» замінити відповідно цифрами
«7.386.547,4» та «543.066,7»;
4) в абзаці п’ятому цифри «15.220.857», «1.701.031» та «13.519.826» замінити відповідно
цифрами «15.200.807», «1.666.381» та «13.534.426»;
5) в абзаці шостому цифри «96.275.720» та «72.365.510,7» замінити відповідно цифрами
«298.404.307,9» та «274.494.098,6».
2. Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу в сумі
2.386.791.808,3 тис. гривень».
3. У статті 6:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Установити, що у 2020 році державні гарантії можуть надаватися, зокрема»;
2) у пункті 1:
абзац перший доповнити словами і цифрами «та як виняток з положень частини першоїстатті 17 Бюджетного кодексу України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України
з питань бюджету»;
у підпункті «а» слова і цифри «часткового виконання (не більше 80 відсотків)» замінити
словом «виконання».
4. В абзаці другому статті 10 слова «які використовують кошти державного бюджету» замінити словами і цифрами «які використовують кошти державного бюджету; надходження від
Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, отримані в рамках програми допомоги з підтримки комплексного реформування державного управління, а також у рамках програм допомоги і грантів для створення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARSCoV-2, та її наслідками».
5. У статті 11:
1) пункт 2 доповнити словами і цифрами «та надходжень, отриманих у рамках програм допомоги і грантів для створення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками»;
2) пункт 6 виключити;
3) доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим
внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО)
та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за несвоєчасну сплату відсотків».
6. Статтю 13 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення
операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла».
7. У статті 14:
1) пункти 15 і 16 виключити;
2) пункт 27 викласти в такій редакції:
«27) реалізацію Міністерством оборони України заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону) за новою бюджетною програмою»;
3) доповнити пунктом 30 такого змісту:
«30) надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним
особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 та пунктом 7 статті 13 цього Закону)».
8. У частині першій статті 15 цифри «40.709.000» замінити цифрами «42.722.482,9».
9. Статтю 26 виключити.
10. Доповнити статтями 28-32 такого змісту:
«Стаття 28. Створити у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на
період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.
Рішення про виділення коштів із зазначеного фонду (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Кошти зазначеного фонду спрямовуються на:
заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення
зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників,
які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів;
надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої
хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;
надання трансферту Пенсійному фонду України;
надання фінансової допомоги на поворотній або безповоротній основі Фонду соціального страхування України і Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття;
поповнення резервного фонду державного бюджету;
відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам)
та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку
із створенням фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Установити, що Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету щодо скорочення видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та їх спрямування до фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Стаття 29. Установити, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому
відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових
осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та
оплата щорічної відпустки.
Зазначене обмеження не застосовується при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення особам із числа осіб, зазначених у частині першій цієї статті, які безпосередньо за-

діяні у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, у тому числі в операції Об’єднаних сил (ООС). Перелік відповідних посад встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Обмеження, встановлене у частині першій цієї статті, застосовується також при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, суддям, суддям Конституційного Суду України, членам Вищої ради
правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прокурорам, працівникам,
службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (крім
осіб, встановлених у переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої цієї статті).
Стаття 30. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій може використовуватися на заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Стаття 31. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі, як
виняток з положень частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України, за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону. Умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 32. Установити, що з 1 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року, як виняток з положень пункту 161 частини другої статті 29 та пункту 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, екологічний податок, що сплачується (перераховується) згідно зПодатковим кодексом України на території Донецької та Луганської областей (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), зараховується у такій пропорції:
до загального фонду державного бюджету — 20 відсотків;
до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей — 80 відсотків, у тому числі до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад — 25 відсотків, обласних бюджетів — 55 відсотків».
11. У розділі «Прикінцеві положення»:
1) пункти 8, 9 і 11 виключити;
2) доповнити пунктами 13-16 такого змісту:
«13. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень статті 103 Бюджетного кодексу України, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію
втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг відповідно
до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» не надається.
14. Кабінету Міністрів України розглянути можливість відновлення Міністерству інфраструктури України видатків загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами «Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ»
(код 3107030) і «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на
проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального підприємства «Аеропорт Ізмаїл» (код 3121110).
15. Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо можливості списання Міністерством фінансів України частини зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, в обсязі проведених у 2020 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві
та каналізаційних колекторів.
16. Установити, що у 2020 році не застосовуються положення Закону України «Про публічні закупівлі» при використанні коштів державного бюджету на надання державної підтримки
телерадіокомпаніям, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги (товариство з обмеженою відповідальністю «Телевізійна компанія «Атлант-СВ»)».
12. Внести зміни до додатків №№ 1-4, №№ 6-8 до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» відповідно до додатків №№ 1-7 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що тимчасово, з дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 2021 року,
не застосовуються такі норми Бюджетного кодексу України:
абзаци другий і третій частини першої статті 14;
частина десята статті 16;
абзац перший частини першої статті 17 щодо визначення граничного обсягу надання державних гарантій;
абзац перший частини першої статті 18 щодо визначення граничного обсягу гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантій;
абзац другий частини першої та частина друга статті 18;
частини десята і одинадцята статті 23;
частина третя статті 24;
частина перша статті 25;
стаття 33;
пункт 2 частини першої статті 40 щодо визначення граничного обсягу гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантій;
частина перша статті 52;
частина друга статті 54;
частина перша статті 55;
частина перша статті 75 щодо прогнозів місцевих бюджетів;
стаття 751.
3. Установити, що тимчасово, з дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 2021 року, не застосовується абзац другий пункту 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 14 листопада 2019 року № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
4. Установити, що на виконання цього Закону Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України на 2020 рік з одночасним відображенням внесених змін до бюджетних призначень згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до частин шостої, восьмої статті 23 та частини другої статті 24 Бюджетного кодексу України до набрання чинності цим Законом, за головними розпорядниками коштів державного бюджету (відповідальними виконавцями бюджетних програм) — центральними органами виконавчої влади, які за рішенням Кабінету Міністрів України змінюють своє найменування, утворюються, реорганізуються чи ліквідуються.
5. Установити, що на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:
1) у випадку пропуску строку повторного огляду особою з інвалідністю, що отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб», виплата пенсії по інвалідності не зупиняється до закінчення терміну дії зазначеного карантину;
2) Фонд соціального страхування України та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснюють поточні видатки на утримання виконавчих дирекцій фондів, установ державної служби зайнятості та такі страхові виплати:
допомога по тимчасовій непрацездатності;
допомога по вагітності і пологах;
щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань та членам їх сімей;
витрати на лікування потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних
захворювань;
витрати на протезування та придбання спеціальних засобів пересування;
допомога по безробіттю (включаючи допомогу по частковому безробіттю);
допомога на поховання.
6. Установити, що як виняток з положень Бюджетного кодексу України та Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину у разі неможливості проведення засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету протягом двох
днів з дня отримання звернення про погодження рішення Кабінету Міністрів України, повноваження на погодження якого визначено Законом України «Про Державний бюджет України на
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2020 рік» та/або Бюджетним кодексом України, таке погодження здійснюється Погоджувальною радою депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України на її засіданні.
7. Тимчасово, з дня набрання чинності цим Законом по 31 грудня 2020 року, зупинити діючастини четвертої статті 13 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2, № 11, ст. 129).
8. Тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, зупинити дію положень Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385 із наступними змінами) в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади
державної служби за результатами конкурсу.
Установити, що у період, визначений в абзаці першому цього пункту:
для призначення на посади державної служби суб’єктом призначення або керівником державної служби першочергово розглядаються кандидатури, запропоновані Комісією з питань
вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією за результатами процедур конкурсного відбору, зокрема у разі, коли строк оприлюднення результатів конкурсу перевищує
45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу. Інші
оголошені конкурси на посади державної служби, результати яких не оприлюднені, скасовуються;
у разі відсутності або відхилення суб’єктом призначення або керівником державної служби
кандидатур, запропонованих Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією за результатами процедур конкурсного відбору, суб’єкт призначення або
керівник державної служби може призначити на посади державної служби особу шляхом
укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців)
конкурсу, оголошеного згідно з абзацом шостим цього пункту.
Призначення на посади державної служби здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, який визначає механізм добору на посади державної служби шляхом
проведення співбесід з визначеними суб’єктом призначення посадовими особами.
Кабінету Міністрів України в двомісячний строк після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити оголошення конкурсів на посади державної служби, призначення на які відбулися відповідно до порядку, встановленого цим пунктом.
9. Абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України
від 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
виключити.
10. Установити, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, місячна винагорода і заробітна плата керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об’єктами державної власності (включаючи Закон України «Про банки і банківську діяльність»), визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не
враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки.
Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо виконання цього пункту.
11. У Законі України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., № 23, ст. 118 із наступними змінами):
1) у статті 173:
друге речення частини третьої після слів «про відмову» доповнити словами «або часткову відмову»;
після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
«Політична партія може відмовитися від державного фінансування її статутної діяльності на строк: один, два, три квартали або на бюджетний період (рік). Строк, на який політична
партія відмовляється від державного фінансування її статутної діяльності, має бути зазначений у заяві, яку політична партія подає до Національного агентства з питань запобігання корупції. Зупинення державного фінансування статутної діяльності такої політичної партії починається з кварталу (року), наступного за кварталом (роком), в якому подано відповідну заяву.
Кошти, отримані політичною партією у кварталі (році), в якому подано відповідну заяву, поверненню не підлягають.
Заява про відмову політичною партією від державного фінансування її статутної діяльності подається до Національного агентства з питань запобігання корупції у п’ятиденний строк з
дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України на підставі результатів останніх чергових або позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Заява про відмову політичною партією від державного фінансування її статутної діяльності на строк: один, два, три квартали або на бюджетний період (рік) подається до Національного агентства з питань запобігання корупції у будь-який час. Бюджетні кошти, не отримані політичною партією внаслідок відмови від державного фінансування її статутної діяльності, не підлягають розподілу між іншими політичними партіями».
У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами восьмою та дев’ятою;
2) статтю 177 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Державне фінансування статутної діяльності політичної партії зупиняється також у разі
подання політичною партією до Національного агентства з питань запобігання корупції заяви
про часткову відмову (на строк: один, два, три квартали або на бюджетний період (рік) відповідно до положень статті 173 цього Закону».
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
3) пункт 5 розділу VI «Заключні положення» викласти в такій редакції:
«5. Установити, що звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій, передбачений статтею 17 цього Закону, подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України».
12. Пункт 14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
«14. Встановити, що на час дії відповідних обмежувальних карантинних заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), обставинами, за які наймач (орендар) не відповідає відповідно до частини другої статті 286 Господарського кодексу України, частин четвертої ташостої
статті 762 Цивільного кодексу України, також є заходи, запроваджені суб’єктами владних повноважень, якими забороняються певні види господарської діяльності з використанням орендованого майна, або заходи, якими забороняється доступ до такого майна третіх осіб».
13. У статті 471 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., № 24, ст. 243; із змінами, внесеними Законом України від 30 березня 2020
року № 540-IX):
1) назву викласти в такій редакції:
«Стаття 471. Допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
2) у частині першій:
абзац перший після слова «безробіттю» доповнити словами і цифрами «на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — допомога по частковому безробіттю на період карантину)»;
абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
«Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям із
числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.
Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається у разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом
шести місяців, що передують даті зупинення діяльності»;
3) у частині другій:
в абзаці першому слова «роботодавець має право звернутися» замінити словами «роботодавець звертається»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення діяльності»;
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4) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину»;
5) доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Розмір, порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, визначаються Кабінетом Міністрів України»;
6) у тексті статті слова «допомога по частковому безробіттю» в усіх відмінках замінити
словами «допомога по частковому безробіттю на період карантину» у відповідному відмінку.
14. У пункті 32 розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; із змінами, внесеними Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX):
абзац перший викласти в такій редакції:
«32. Установити, що на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — в період карантину)»;
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«для осіб, які втратили роботу в період карантину, не застосовуються вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю, визначені пунктом 1 частини п’ятої статті
31 цього Закону, при цьому загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для таких
осіб не може перевищувати 270 календарних днів».
15. Тимчасово, на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), звільнити від нарахування постачальниками електричної енергії та природного газу пені та штрафних санкцій підприємства централізованого
водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності, а також виробників теплової енергії незалежно від форми власності.
16. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом
затвердити Порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
17. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо особливостей проведення заходів
з фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання — резидентів України.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
13 квітня 2020 року
№ 553-IX
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Додаток № 1
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України
Про Державний бюджет України на 2020 рік»
Зміни до додатка № 1 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік»
«Доходи Державного бюджету України на 2020 рік»
Найменування
Загальний
Спеціальний
згідно з класифікацією
Всього
фонд
фонд
доходів бюджету
Разом доходів
975 833 650,3 855 407 786,1 120 425 864,2
Всього доходів
967 070 201,4 846 644 337,2 120 425 864,2
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
Податкові надходження
781 131 277,2 710 784 954,7 70 346 322,5
Податки на доходи, подат209 041 197,8 209 041 197,8
ки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи
110 841 197,8 110 841 197,8
фізичних осіб
Податок на прибуток під98 200 000,0 98 200 000,0
приємств
Рентна плата та плата за ви- 32 534 637,0 32 103 637,0
431 000,0
користання інших природних
ресурсів
Рентна плата за користуван- 27 052 237,0 27 052 237,0
ня надрами
Рентна плата за користуван- 3 769 200,0
3 769 200,0
ня надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користуван- 3 757 921,6
3 757 921,6
ня надрами для видобування нафти
Рентна плата за користуван- 17 631 877,5 17 631 877,5
ня надрами для видобування
природного газу
Рентна плата за користуван- 1 361 137,9
1 361 137,9
ня надрами для видобування
газового конденсату
Рентна плата за користуван- 2 375 500,0
2 375 500,0
ня радіочастотним ресурсом
України
Рентна плата за транспор1 518 600,0
1 518 600,0
тування
Рентна плата за транспорту274 008,0
274 008,0
вання нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України
Рентна плата за транзит1 244 592,0
1 244 592,0
не транспортування трубопроводами аміаку територією України
Внутрішні податки на товари 507 713 000,0 446 456 000,0 61 257 000,0
та послуги
Акцизний податок з виробле- 75 173 000,0 63 538 000,0 11 635 000,0
них в Україні підакцизних товарів (продукції)
Тютюн та тютюнові вироби
47 088 000,0 47 088 000,0
Електрична енергія
4 000 000,0
4 000 000,0
Акцизний податок з ввезе53 340 000,0 3 718 000,0 49 622 000,0
них на митну територію України підакцизних товарів (продукції)
Інші підакцизні товари іно267 000,0
267 000,0
земного виробництва
Податок на додану вартість з 75 400 000,0 75 400 000,0
вироблених в Україні товарів
(робіт, послуг) з урахуванням
бюджетного відшкодування
Податок на додану вартість з 303 800 000,0 303 800 000,0
ввезених на митну територію
України товарів
Податки на міжнародну тор- 28 621 000,0 20 951 000,0 7 670 000,0
гівлю та зовнішні операції
Ввізне мито
28 261 000,0 20 591 000,0 7 670 000,0
Вивізне мито
360 000,0
360 000,0
Інші податки та збори
3 221 442,4
2 233 119,9
988 322,5
Екологічний податок
3 221 148,4
2 232 825,9
988 322,5
Податки і збори, не віднесені
294,0
294,0
до інших категорій, та кошти,
що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства
Неподаткові надходження
183 332 486,2 134 789 338,2 48 543 148,0
Доходи від власності та під- 113 932 564,8 113 422 925,8
509 639,0
приємницької діяльності
Частина чистого прибутку
68 011 200,0 68 011 200,0
(доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції
(частки) господарських товариств, у статутних капіталах
яких є державна або комунальна власність
Кошти, що перераховуються 42 722 482,9 42 722 482,9
Національним банком України відповідно до Закону
України «Про Національний
банк України»
Плата за розміщення тимча213 415,0
213 415,0
сово вільних коштів державного бюджету

21080000 Інші надходження
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
22010300 Адміністративний збір за
проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань
22010400 Кошти в іноземній валюті за
реєстрацію представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності
22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
України та видачу дублікатів
таких ліцензій
22011700 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну
дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій
22012600 Адміністративний збір за
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, за
одержання інформації з інших державних реєстрів,
держателем яких є центральний орган виконавчої влади з
формування та забезпечення
реалізації державної правової
політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг,
пов'язаних з такою державною реєстрацією
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через
державний кордон України
22150000 Портовий (адміністративний) збір
24000000 Інші неподаткові
надходження
24010000 Кошти від реалізації майна,
конфіскованого за рішенням
суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення)
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо
яких минув строк позовної
давності
24060000 Інші надходження
24060300 Інші надходження
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу
тютюнових виробів та/або
алкогольних напоїв
у межах України
24061800 Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження
24061900 Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх
тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які
не підлягають поверненню
цим учасникам
24062000 Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як
забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику переможцю
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
24110100 Плата за надання державних
гарантій та кредитів (позик),
залучених державою
24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою
24111100 Відсотки за користування
пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної
операції (АТО) та/або учасникам проведення операції
Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за несвоєчасну сплату відсотків
24140000 Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з
окремих видів господарських
операцій
24140200 Збір при поданні ювелірних
та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним
клеймом до казенних підприємств пробірного контролю
24140300 Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі
24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна
24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового
рухомого зв'язку
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25000000 Власні надходження бюджетних установ
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу
основного капіталу
31010000 Кошти від реалізації скарбів,
майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також
валютних цінностей і грошових коштів, власники яких
невідомі
33000000 Кошти від продажу землі і
нематеріальних активів
33010000 Кошти від продажу землі
40000000 Офіційні трансферти
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав,
міжнародних організацій, донорських установ
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
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Додаток № 2
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України»
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» Зміни до додатка № 2 до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
Фінансування Державного бюджету України на 2020 рік»
(тис. грн.)
Найменування
Загальний
Спеціальний
Код
згідно з класифікацією
Всього
фонд
фонд
фінансування бюджету
Загальне фінансування
298 404 307,9 274 494 098,6 23 910 209,3
400000 Фінансування за борговими 296 656 098,6 273 994 098,6 22 662 000,0
операціями
401000 Запозичення
642 664 063,6 620 002 063,6 22 662 000,0
401100 Внутрішні запозичення
377 600 813,6 377 600 813,6
401200 Зовнішні запозичення
265 063 250,0 242 401 250,0 22 662 000,0
402000 Погашення
-346 007 965,0 -346 007 965,0
402100 Внутрішні зобов'язання
-216 288 855,3 -216 288 855,3
402200 Зовнішні зобов'язання
-129 719 109,7 -129 719 109,7
500000 Надходження від приватизації 500 000,0
500 000,0
державного
майна
501000 Надходження від приватизації 500 000,0
500 000,0
державного майна та інших
надходжень, безпосередньо
пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств
Із додатками 3—7 можна ознайомитися на сайті «УК».

ЗАКОН УКРАЇНИ
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Про внесення зміни до пункту 205 розділу XI «Перехідні
положення» Кримінального процесуального кодексу України
щодо особливостей судового контролю за дотриманням
прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні
та розгляду окремих питань під час судового провадження
на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Пункт 205 розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) викласти в такій редакції:
«205. Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), встановити такі особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях та розгляду окремих питань під час
судового провадження.
Розгляд питань, які віднесено до повноважень слідчого судді (крім розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій і скарг на
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування),
та окремих питань під час судового провадження здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
У разі неможливості визначити слідчого суддю у відповідному суді (крім Вищого антикорупційного суду) місцевий суд вносить вмотивоване подання про передачу клопотання, яке має розглядатися слідчим суддею, для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів.
Невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту надходження такого подання, головою відповідного суду апеляційної інстанції (головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду у разі передачі між судами в межах юрисдикції різних апеляційних
судів) розглядається питання про передачу клопотання на розгляд до іншого суду, про
що постановляється відповідна ухвала. Спори про підсудність між судами у даному випадку не допускаються.
У разі неможливості у визначений цим Кодексом строк суддею (колегією суддів)
розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою, крім клопотання, поданого на розгляд до Вищого антикорупційного суду, воно може бути передано на розгляд до іншого судді, визначеного в порядку,
встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу, або розглянуто головуючим,
а за його відсутності - іншим суддею зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, або може бути передано для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до суду в межах юрисдикції різних апеляційних
судів в порядку, передбаченому абзацом шостим цього пункту.
Питання про передачу на підставі абзацу п’ятого цього пункту клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для розгляду
до іншого суду вирішується головою відповідного суду апеляційної інстанції (головою
Касаційного кримінального суду Верховного Суду у разі передачі між судами в межах
юрисдикції різних апеляційних судів) за вмотивованим поданням місцевого суду (суду
апеляційної інстанції) невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту надходження такого подання, про що постановляється відповідна ухвала. Спори про підсудність між судами у даному випадку не допускаються.
Розгляд питань, віднесених до повноважень слідчого судді, суду (крім розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) за його рішенням, прийнятим з власної ініціативи або за клопотанням сторони кримінального провадження, може бути проведено у режимі відеоконференції, про що повідомляються сторони кримінального провадження у порядку, визначеному статтею 135 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд не має права прийняти рішення про проведення судового засідання
щодо розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою у режимі відеоконференції, в якому поза межами приміщення суду перебуває підозрюваний (обвинувачений), якщо він проти цього заперечує.
Проведення судового засідання у режимі відеоконференції, у тому числі під час судового провадження, здійснюється на умовах, визначених абзацом сьомим цього пункту, з дотриманням правил, передбачених частинами третьою - дев’ятою статті 336 цього Кодексу.
Участь захисника у судовому засіданні забезпечується відповідно до вимог цього
Кодексу.
Під час досудового розслідування та під час судового розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою подається не пізніше ніж за десять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім абзацу одинадцятого пункту 1 цього Закону, який набирає чинності через десять
днів з дня набрання чинності цим Законом.
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