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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України  
«Про Державний бюджет України  

на 2022 рік»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (Відо-

мості Верховної Ради України, 2022 р., № 3, ст. 12) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці другому цифри «1.323.923.761,5» та «1.182.907.265,5» замінити відповід-

но цифрами «1.350.384.418,6» та «1.209.367.922,6»;
в абзаці третьому цифри «1.499.469.883,7» та «1.345.921.899,5» замінити відпо-

відно цифрами «1.525.930.540,8» та «1.372.382.556,6».
2. Доповнити статтею 37 такого змісту:
«Стаття 37. Установити, що, як виняток з положень частини восьмої статті 23 Бю-

джетного кодексу України, перерозподіл видатків за бюджетними програмами за-
гального фонду державного бюджету «Видатки для Міністерства внутрішніх справ 
України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держа-
ви» (код 1001210) та «Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію захо-
дів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави» (код 2101450) здійсню-
ється у межах загального обсягу бюджетних призначень відповідного головного роз-
порядника бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може пе-
редбачати визначення нових бюджетних програм).

Обмеження, встановлені частинами десятою і одинадцятою статті 23 Бюджетного 
кодексу України, не застосовуються у разі прийняття рішень про перерозподіл видат-
ків, передбачених абзацом першим цієї статті».

3. Внести зміни до додатків № 1, № 3 і № 6 до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2022 рік» відповідно до додатків №№ 1-3 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
23 лютого 2022 року
№ 2099-IX

Із додатками 1-3 можна ознайомитись на сайті «УК».

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу VI  
«Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (Ві-

домості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 221 
такого змісту:

«221. У зв’язку з посиленням збройної агресії Російської Федерації проти України, 
визнанням самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Доне-
цької та Луганської областей України та з метою забезпечення здійснення видатків на 
національну безпеку і оборону встановити, що у 2022 році:

1) не застосовуються такі норми цього Кодексу:
абзац третій частини другої статті 4;

стаття 23 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету рішення Кабінету Міністрів України про перерозподіл видатків бю-
джету і надання кредитів з бюджету;

частина третя статті 24;
частина третя статті 27;
частина перша статті 52;
частина друга статті 54;
стаття 55;
2) Кабінет Міністрів України може приймати рішення:
за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо 

скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до ре-
зервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних 
Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних ор-
ганів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення 
недоторканності державного кордону та захисту держави;

щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гаран-
тій виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фон-
дів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;

3) міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону про Державний бю-
джет України на відповідний період на засадах, що забезпечують виконання органа-
ми державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місце-
вого самоврядування покладених на них завдань і функцій у такий період;

4) виконання повноважень органами Казначейства України на відповідній терито-
рії України може здійснюватися в особливому режимі у порядку, визначеному Кабі-
нетом Міністрів України».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 
діє протягом трьох місяців.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 лютого 2022 року
№ 2098-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 лютого 2022 р. № 163 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3  
Порядку зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування  
в Єдиному реєстрі податкових накладних

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахун-

ку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 10, ст. 376), зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2022 р. № 163

ЗМІНА, 
що вноситься до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/

розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Доповнити пункт 3 підпунктом 5 такого змісту: 
«5) у податковій накладній/розрахунку коригування відображені виключно опе-

рації з продукцією/товарами, що підпадають під визначення груп 1-24 УКТЗЕД (крім 
підакцизних товарів), за умови, що такі накладна/розрахунок складені платником по-
датку, який належить до мікропідприємства або малого підприємства відповідно до 
частини другої статті  2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» та основним видом діяльності якого є хоча б один з таких видів еко-
номічної діяльності відповідно до КВЕД: 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур (01.11);

вирощування рису (01.12); 
вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (01.13);
вирощування винограду (01.21);
вирощування зерняткових і кісточкових фруктів (01.24);
вирощування ягід, горіхів та інших фруктів (01.25);
відтворення рослин (01.30);
розведення великої рогатої худоби молочних порід (01.41);
розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (01.42);
розведення овець і кіз (01.45);
розведення свиней (01.46);
розведення свійської птиці (01.47);
морське рибальство (03.11);
прісноводне рибальство (03.12);
морське рибництво (аквакультура) (03.21);
прісноводне рибництво (аквакультура) (03.22);
виробництво м’яса (10.11);
виробництво м’яса свійської птиці (10.12);
виробництво м’ясних продуктів (10.13);
перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків (10.20);
виробництво фруктових і овочевих соків (10.32);
виробництво олії та тваринних жирів (10.41);
виробництво маргарину і подібних харчових жирів (10.42);
перероблення молока, виробництво масла та сиру (10.51);
виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (10.61);
виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитер-

ських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (10.71);
виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських ви-

робів, тортів і тістечок тривалого зберігання (10.72);
виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів (10.73);
виробництво цукру (10.81);
виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10.82);
виробництво чаю та кави (10.83);
виробництво прянощів і приправ (10.84);
виробництво готової їжі та страв (10.85);
виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів (10.86);
виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угрупувань(10.89);
виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах (10.91);
виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, 

розлитих у пляшки (11.07).
Ознаки безумовної реєстрації, зазначені у цьому підпункті, застосовуються протя-

гом періоду дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 
24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 лютого 2022 р. № 164 
Київ

Деякі питання нотаріату в умовах  
воєнного стану

Відповідно до статті 64 Конституції України, статей 121 і 20 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», статей 7 і 34 Закону України «Про нотаріат», Указу 

Україна подала заявку на вступ до ЄС  
за спеціальною процедурою
ПРАГНЕННЯ СВОБОДИ. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство 
України у Європейському Союзі. Про це повідомив учора ввечері у фейсбуці заступник 
керівника Офісу Президента Андрій Сибіга

«Щойно Президент України 
В. Зеленський підписав іс-

торичний документ — заявку на 
членство України в Європейсько-
му Союзі. Разом із Головою ВРУ Р. 
Стефанчуком та Прем’єр-міністром 
України Д.Шмигалем підписано та-
кож Спільну заяву», — написав у 
фейсбуці заступник керівника Офі-
су Президента Андрій Сибіга.

«Документи вже в дорозі до 
Брюсселя! Вітаю, Україно, вітаю 
всіх нас! Історія робиться зараз!» 
—додав він.  

Раніше того ж дня Володимир Зе-
ленський заявив: «Європейці усві-
домлюють, що наші солдати борють-
ся за нашу державу, а отже, і за всю 
Європу. За мир для всіх європей-
ських країн, за життя дітей, за рів-
ноправність, за демократію. І це дає 
нам повне право зробити таке. Ми 
звертаємося до Європейського Сою-
зу щодо невідкладного приєднання 
України за новою спеціальною про-
цедурою». 

Президент подякував партнерам 
України за те, що вони поряд з укра-

їнцями, та водночас зазначив, що мета 
України — бути разом з усіма європей-
цями і, головне, — бути нарівні.

«Я впевнений, що це справедливо. Я 
впевнений, що ми на це заслуговуємо. Я 
впевнений, що все це можливо», — зазна-
чив він.

А Прем’єр-міністр Денис Шминаль у 
своїй заяві зазначив: «Українці давно до-
вели, що всі ми — невід’ємна частина євро-
пейської спільноти. 

Настав час закріпити це на папері. Укра-
їна подає заявку на вступ до ЄС за спеці-
альною процедурою. 

Прийняти Україну в Євросоюз за новою 
особливою процедурою вчора після нашої 
розмови запропонував Прем’єр Словаччи-
ни Едуард Геґер. Вночі Президент Укра-
їни Володимир Зеленський мав відповід-
ну розмову з Президенткою Єврокомісії 
Урсулою фон дер Ляєн. 

Дії загарбника отримали небачений опір. 
Українці вже давно зробили свій цивіліза-
ційний вибір. Ми розраховуємо, що рішен-
ня буде ухвалено невідкладно. Як зазначив 
Президент, це і можливо, і справедливо. 

Вдячні партнерам за підтримку. Все 
буде Україна!» 

ДОКУМЕНТИ



Додаток № 1 
до Закону України 

"Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Зміни до додатка № 1 до Закону України ’’Про Державний бюджет України на 2022 рік” 
"Доходи Державного бюджету України на 2022 рік"

(тис. гри)
Код Найменування 

згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Разом доходів: 1 350 384 418,6 1 209 367 922,6 141 016 496,0

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

1 339 590 020,7 1 198 573 524,7 141 016 496,0

10000000 Податкові надходження 1 192 488 540,3 1 104 886 548,6 87 601 991,7
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 770 569 201,8 694 532 092,1 76 037109,7
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на митну 

територію України товарів
429 121 782,1 429 121 782,1

40000000 Офіційні трансферти 4 222 056,7 3 560 404,1 661 652,6
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 

міжнародних організацій, донорських установ
4 222 056,7 3 560404,1 661 652,6

42030000 Надходження в рамках програм допомоги 
Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ

3 051 000,0 3 051 000,0

42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом 3 051 000,0 3 051 000,0



Додаток №2 
до Закону України 

"Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2022 рік*

Зміни до додатка № 3 до Закону України ’’Про Державний бюджет України на 2022 рік" 

"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік"
(тис грн)

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
державного 

бюджету

Код 
функціональної 

клас ифка ції 
видатків та 

крсдніунання 
бюджету

Найменування згідно з відомчою і 
програмною класифікаціями видатків 
та кредитування державного бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом.

Всього
видатки 

споживання

з них.

видатки 
розвитку

Всього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього: 1 372 382 556,6 1 217 893 067,1 248 133 381,5 9 199 364,9 152 989 489,5 153 547 9844 70 273 5064 6 675 973,4 2 955 887,1 83 274 478,0 1 525 930 540.8
10000(10 Міністерство внутрішніх справ України 94 956 022,0 89 114 144,4 66 221 496,4 1 752 4304 5 841 877,6 10 910 0024 6 741 125,6 2 109 176,7 161 0544 4 168 876,6 105 866 0244
1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ

України
14 730 473,9 13 579 705,8 10 022 445,8 304 578,6 1 150 768,1 4 811 405,8 2 135 887,5 456 381,6 54 7174 2 675 5184 19 541 879,7

10012)0 0310 Видатки для Міністерства внутрішніх справ
України на реалізацію заходів щодо 
підвищення обороноздатності і безпеки 
держави

6 081 377,8 6 081 377,8 4 860 560,1

*

6 081 377,8

2100000 Міністерство оборони України 148 072 520,8 111 375 079,9 73 311 372,9 3 042 603,5 36 697 440,9 1 456 7524 1 260 984,1 262 433,5 226 351,6 195 768,1 149 529 273,0
2101000 Апарат Міністерства оборони України 146 769 527,4 110 289 863,7 72 591 865,9 3 001 512,8 36 479 663,7 1 433 365,5 1 241 599,7 262 235,4 223 709,4 191 765,8 148 202 892,9
2101450 0210 Видатки для Міністерства оборони України на 

реалізацію заходів щодо підвищення 
обороноздатності і безпеки держави

16 040 838,0 15 361 038,0 10 512 979,4 8 500,0 679 800,0 16 040 838,0

3510000 Міністерство фінансів України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

214 261 850,0 206 385 625,5 6 376 224,5 1 458 0364 1 458 0364 215 719 8864

3511000 Міністерство фінансів України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

214 261 850,0 206 385 625,5 6 376 224,5 1 458 0364 1 458 0364 215 719 8864

3511350 0170 Обслуговування державного боргу 183 036 079,5 183 036 079,5 183 036 079,5
3910000 Міністерство з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

825 000,0 200 000,0 625 000,0 825 000,0

3911000 Міністерство і питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

825 000,0 200 000,0 625 000,0 825 000,0

3911030 0180 Субвенція з державного бюджету обласному 
бюджету Донецької області на забезпечення 
сталого водопостачання регіону

500 000,0 500 000,0 500 000,0

3911040 0180 Додаткова дотація з державного бюджету 
обласним бюджетам Донецької та Луганської 
областей на здійснення заходи» щодо усунення 
наслідків ескалації воєнного конфлікту, 
запобігання виникненню надзвичайної ситуації 
та гуманітарної катастрофи в регіоні

200 000,0 200 000,0 200 000,0

5960000 Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України

5 052 420,1 3 790 696,1 2 728 735,1 45 0004 1 261 724,0 15 3314 14 326,9 1 667,7 11 6924 1 0044 5 067 7514

5961000 Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України

5 052 420,1 3 790 696,1 2 728 735,1 45 0004 1 261 724,0 153314 14 326,9 1 667,7 11 6924 1 0044 5 067 7514

5961060 0210 Видатки для Головного управління розвідки 
Міністерства оборони України на реалізацію 
заходів щодо підвищення обороноздатності і 
безпеки держави

587 441,3 587 441,3 497 806,1 587 441,3



Додаток № З 
до Закону України 

"Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Зміни до додатка № 6 до Закону України ’’Про Державний бюджет України на 2022 рік 
’’Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2022 рік”

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Додаткова дотація з державного бюджету на:
Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

здійснення заходів щодо усунення наслідків 
ескалації воєнного конфлікту, запобігання 

виникненню надзвичайної ситуації та гуманітарної 
катастрофи в регіоні

забезпечення сталого водопостачання 
регіону

05100000000 Обласний бюджет Донецької області 100 000,0 500 000,0

12100000000 Обласний бюджет Луганської області 100 000,0

ВСЬОГО 200 000,0 500 000,0


