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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до пункту 41 розділу 
VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. В абзаці четвертому пункту 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51,  
ст. 572) слова «з Вищою радою правосуддя» замінити словами «з Вищою радою пра-
восуддя. У період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя такий пе-
рерозподіл видатків здійснюється Державною судовою адміністрацією України без 
погодження з Вищою радою правосуддя».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2127-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності у сфері 
довкілля та щодо цивільного захисту  

на період дії воєнного стану і у відбудовний 
період

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України,  

2013 р., № 34-35, ст. 458):
1) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Додатковими завданнями єдиної державної системи цивільного захисту у від-

будовний період є:
проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та 

надзвичайних ситуацій;
ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазна-

ли впливу засобів ураження;
вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життє-

забезпечення населення;
визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітар-

ного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмі-
нування) територій;

залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій 
міжнародної допомоги»;

2) у частині першій статті 16:
пункт 15 викласти в такій редакції:
«15) затвердження щорічного плану основних заходів цивільного захисту України, 

включаючи заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій»;
доповнити пунктом 152 такого змісту:
«152) визначення обсягу та строків здійснення відновлювальних робіт з ліквідації 

наслідків воєнних дій під час дії воєнного стану»;
3) частину першу статті 83 викласти в такій редакції:
«1. З метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного ха-

рактеру державного рівня та їх наслідків, а також у відбудовний період для ліквіда-
ції наслідків воєнних дій може проводитися цільова мобілізація у порядку, визначе-
ному Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» та іншими нор-
мативно-правовими актами».

2. Статтю 12 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2013 р., № 41, ст. 550; 2014 р., 
№ 29, ст. 942) доповнити новим абзацом такого змісту:

«визначає перелік заходів відбудовного періоду після закінчення воєнних дій та 
строки їх здійснення».

3. Абзац другий частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 29, ст. 315) викласти в та-
кій редакції:

«Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована ви-
ключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних си-
туацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерорис-
тичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабі-
нетом Міністрів України, відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агре-
сії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчен-
ня воєнних дій».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. На період дії воєнного стану на території України до дня його припинення або 

скасування зупинити дію частини п’ятої статті 39 Закону України «Про тваринний 
світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2021 р., № 47, ст. 382).

3. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим За-
коном:

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2132-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві 
та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України та інших законодавчих актів 
України

У зв’язку з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 
2022 року № 2102-IX, Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодек-
су України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У пункті 22:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) не застосовуються такі норми цього Кодексу:
абзац третій частини другої статті 4;
частина сьома статті 13;
частина десята статті 16;
стаття 23 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з 

питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевої ради) рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету відповідної міс-
цевої ради) про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, пере-
дачу бюджетних призначень, а також норми закону про Державний бюджет України в 
частині обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бю-
джету рішень Кабінету Міністрів України;

частина третя статті 24;
частина третя статті 27;
частина п’ята статті 28;
стаття 33 та пов’язані з нею норми щодо Бюджетної декларації;
частина перша статті 52;
частина друга статті 54;
стаття 55;
статті 59 і 60 у частині дотримання термінів подання місячної і квартальної звіт-

ності про виконання Державного бюджету України;
частина перша статті 61 у частині дотримання терміну подання річного звіту про 

виконання закону про Державний бюджет України; 
стаття 751 та пов’язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів;
частини сьома і восьма статті 78 у частині обмежень у прийнятті рішень Верхо-

вною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою про внесен-
ня змін до місцевих бюджетів; 

стаття 80 у частині дотримання термінів подання звітності про виконання місце-
вих бюджетів;

частина шоста статті 108 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету рішень Кабінету Міністрів України про розподіл та пе-
рерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим 
бюджетам між місцевими бюджетами»;

2) у підпункті 2:
в абзаці другому слова «(до початку роботи Верховної Ради України)» виключити;
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«щодо додаткових положень, що регламентують процес виконання державного 

бюджету».
2. У пункті 221:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) не застосовуються норми цього Кодексу, зазначені у підпункті 1 пункту 22 

цього розділу»;
2) підпункт 2 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«щодо додаткових положень, що регламентують процес виконання державного 

бюджету».
3. Пункт 222 доповнити словами і цифрами «а також, як виняток з положень час-

тини четвертої статті 1032 і частини четвертої статті 1033 цього Кодексу та пункту 11 
розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік», про спрямування залишків коштів за субвенціями з державного бюджету 
місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 
2022 року, на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб ци-
вільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із міс-
цевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема 
на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць 
розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/
перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населен-
ня в умовах воєнного стану».

4. Доповнити пунктами 223 і 224 такого змісту:
«223. Установити, що на період дії воєнного стану або здійснення згідно із зако-

ном заходів загальної мобілізації заходи впливу за порушення бюджетного законо-
давства, встановлені пунктами 2-4 частини першої статті 117 цього Кодексу, не засто-
совуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів сектору національної 
безпеки і оборони, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, залучених до 
вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового 
режиму воєнного стану.

224. Установити, що у період дії воєнного стану та протягом шести місяців піс-
ля його припинення або скасування у разі виникнення простроченої заборгованості 
суб’єкта господарювання перед державою за кредитом (позикою), залученим держа-
вою або під державну гарантію, а також за кредитом з бюджету пеня та інші штраф-
ні санкції не нараховуються».

5. У пункті 52 цифри і слово «52. Зупинити» замінити цифрами і словом «53. Зу-
пинити».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,  
№ 34, ст. 1173; 2020 р., № 43, ст. 371; 2021 р., № 49, ст. 390) доповнити пунктом 52 
такого змісту:

«52. Установити, що у період дії воєнного стану та протягом одного року після йо-
го припинення або скасування:

норми цього Закону та інші норми законодавства, що випливають із цього Зако-
ну, не застосовуються;

уся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважається допусти-
мою;

надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку подання повідомлення 
про нову державну допомогу та подання звітності про чинну державну допомогу»;

2) у розділі II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бю-
джетного кодексу України» від 15 лютого 2022 року № 2042-IX:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«абзацу другого підпункту 1 і підпункту 3 пункту 16 та пункту 29, які вводяться в 

дію з 1 січня 2023 року»;
у пункті 3 слова «у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону» заміни-

ти словами і цифрами «до 15 грудня 2022 року».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2134-IX

  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»  

(Відомості Верховної Ради України, 2022 р., № 3, ст. 12; із змінами, внесеними за-
конами України від 23 лютого 2022 року № 2099-IX та від 3 березня 2022 року  
№ 2118-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці третьому цифри «1.525.930.540,8» та «153.547.984,2» замінити відповід-
но цифрами «1.593.495.680,8» та «221.113.124,2»;

в абзаці шостому цифри «188.798.245,3» та «28.539.037,3» замінити відповідно 
цифрами «256.363.385,3» та «96.104.177,3».

2. У статті 5 цифри «2.725.325.400,9» замінити цифрами «2.792.890.540,9».
3. У статті 6:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова і цифру «в обсязі до 3 відсотків планових доходів загаль-

ного фонду державного бюджету» виключити;
у підпункті «б» слова і цифри «(в обсязі до 10.000.000 тис. гривень)» виключити;
у підпункті «в» слова і цифри «(в обсязі до 20.000.000 тис. гривень)» виключити;
2) у пункті 2 цифри «27.422.252» замінити цифрами «26.306.852»;
3) у пункті 3 слова і цифри «(інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної 

енергосистеми) III» (в обсязі до 823.680 тис. гривень)» замінити словами і цифрами 
«(Модернізація підстанцій) II» та проекту «Підвищення ефективності передачі елек-
троенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) III» 
(в обсязі до 1.939.080 тис. гривень)».

4. Доповнити статтею 38 такого змісту:
«Стаття 38. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 242 Бюджет-

ного кодексу України, кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першо-
чергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими держа-
вою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони».

5. Внести зміни до додатків № 2, № 3 і № 8 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
15 березня 2022 року
№ 2135-IX

Додаток № 1 
до Закону України  

«Про внесення змін до Закону України 
 «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Зміни до додатка № 2 до Закону України  
«Про Державний бюджет України на 2022 рік» 

«Фінансування Державного бюджету України на 2022 рік»
(тис. грн)

Код
Найменування 

згідно з класифікацією  
фінансування бюджету

Всього Загальний  
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальне фінансування 256 363 385,3 160 259 208,0 96 104 177,3 
400000 Фінансування за боргови-

ми операціями
245 361 285,3 152 259 208,0 93 102 077,3

401000 Запозичення 638 686 226,7 545 584 149,4 93 102 077,3
401200 Зовнішні запозичення 218 722 707,6 125 620 630,3 93 102 077,3

Із додатками 2, 3 можна ознайомитись на сайті «УК».

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» у зв’язку з військовою 
агресією Російської Федерації проти України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-

вий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради 
України, 2014 р., № 26, ст. 892 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Дата початку тимчасової окупації територій, передбачених пунктом 3 части-

ни першої статті 3 цього Закону, визначається рішенням Ради національної безпеки і 
оборони України, введеним у дію указом Президента України».

2. У статті 3:
у частині першій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне мо-

ре України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради 
національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України»;

доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) надра під територіями, зазначеними у пунктах 1, 2 і 3 цієї частини, і повітряний 

простір над цими територіями»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Адміністративна межа між тимчасово окупованою територією, передбаченою 

пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті, та іншою територією України збігається із 
суходільним адміністративним кордоном між Автономною Республікою Крим та Хер-
сонською областю.

Адміністративна межа між тимчасово окупованою територією, передбаченою 
пунктом 3 частини першої цієї статті, та іншою територією України визначається рі-
шенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Пре-
зидента України».

3. Частину третю статті 4 доповнити абзацом другим такого змісту:
«В умовах воєнного стану правовий режим тимчасово окупованої території, пе-

редбаченої пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону, визначається, змінюєть-
ся і скасовується рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у 
дію указом Президента України».

4. Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
«5. На тимчасово окупованій території вибори депутатів Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, 
будь-які інші вибори і референдуми не проводяться».

5. Статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів міс-

цевих рад, сільських, селищних, міських голів, будь-які інші вибори і референдуми, 
проведені на тимчасово окупованій території, у тому числі за сприяння чи за участю 
державних органів і органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до Кон-
ституції та законів України, є недійсними і не створюють правових наслідків».

6. Статтю 11 доповнити новою частиною першою такого змісту:
«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, пе-

редбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під територія-
ми, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і повітряного 
простору над цими територіями.

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення цієї стат-
ті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені пунктом 3 
частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, зазначеними у пункті 3 
частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір над цими територіями».

У зв’язку з цим частини першу — сьому вважати відповідно частинами другою 
- восьмою.

7. Статтю 111 доповнити новою частиною першою такого змісту:
«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, пе-

редбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під територія-
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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до пункту 41 розділу 
VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. В абзаці четвертому пункту 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51,  
ст. 572) слова «з Вищою радою правосуддя» замінити словами «з Вищою радою пра-
восуддя. У період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя такий пе-
рерозподіл видатків здійснюється Державною судовою адміністрацією України без 
погодження з Вищою радою правосуддя».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2127-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності у сфері 
довкілля та щодо цивільного захисту  

на період дії воєнного стану і у відбудовний 
період

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України,  

2013 р., № 34-35, ст. 458):
1) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Додатковими завданнями єдиної державної системи цивільного захисту у від-

будовний період є:
проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та 

надзвичайних ситуацій;
ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазна-

ли впливу засобів ураження;
вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життє-

забезпечення населення;
визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітар-

ного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмі-
нування) територій;

залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій 
міжнародної допомоги»;

2) у частині першій статті 16:
пункт 15 викласти в такій редакції:
«15) затвердження щорічного плану основних заходів цивільного захисту України, 

включаючи заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій»;
доповнити пунктом 152 такого змісту:
«152) визначення обсягу та строків здійснення відновлювальних робіт з ліквідації 

наслідків воєнних дій під час дії воєнного стану»;
3) частину першу статті 83 викласти в такій редакції:
«1. З метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного ха-

рактеру державного рівня та їх наслідків, а також у відбудовний період для ліквіда-
ції наслідків воєнних дій може проводитися цільова мобілізація у порядку, визначе-
ному Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» та іншими нор-
мативно-правовими актами».

2. Статтю 12 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2013 р., № 41, ст. 550; 2014 р., 
№ 29, ст. 942) доповнити новим абзацом такого змісту:

«визначає перелік заходів відбудовного періоду після закінчення воєнних дій та 
строки їх здійснення».

3. Абзац другий частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 29, ст. 315) викласти в та-
кій редакції:

«Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована ви-
ключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних си-
туацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерорис-
тичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабі-
нетом Міністрів України, відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агре-
сії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчен-
ня воєнних дій».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. На період дії воєнного стану на території України до дня його припинення або 

скасування зупинити дію частини п’ятої статті 39 Закону України «Про тваринний 
світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2021 р., № 47, ст. 382).

3. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим За-
коном:

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2132-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві 
та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України та інших законодавчих актів 
України

У зв’язку з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 
2022 року № 2102-IX, Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодек-
су України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У пункті 22:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) не застосовуються такі норми цього Кодексу:
абзац третій частини другої статті 4;
частина сьома статті 13;
частина десята статті 16;
стаття 23 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з 

питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевої ради) рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету відповідної міс-
цевої ради) про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, пере-
дачу бюджетних призначень, а також норми закону про Державний бюджет України в 
частині обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бю-
джету рішень Кабінету Міністрів України;

частина третя статті 24;
частина третя статті 27;
частина п’ята статті 28;
стаття 33 та пов’язані з нею норми щодо Бюджетної декларації;
частина перша статті 52;
частина друга статті 54;
стаття 55;
статті 59 і 60 у частині дотримання термінів подання місячної і квартальної звіт-

ності про виконання Державного бюджету України;
частина перша статті 61 у частині дотримання терміну подання річного звіту про 

виконання закону про Державний бюджет України; 
стаття 751 та пов’язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів;
частини сьома і восьма статті 78 у частині обмежень у прийнятті рішень Верхо-

вною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою про внесен-
ня змін до місцевих бюджетів; 

стаття 80 у частині дотримання термінів подання звітності про виконання місце-
вих бюджетів;

частина шоста статті 108 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету рішень Кабінету Міністрів України про розподіл та пе-
рерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим 
бюджетам між місцевими бюджетами»;

2) у підпункті 2:
в абзаці другому слова «(до початку роботи Верховної Ради України)» виключити;
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«щодо додаткових положень, що регламентують процес виконання державного 

бюджету».
2. У пункті 221:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) не застосовуються норми цього Кодексу, зазначені у підпункті 1 пункту 22 

цього розділу»;
2) підпункт 2 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«щодо додаткових положень, що регламентують процес виконання державного 

бюджету».
3. Пункт 222 доповнити словами і цифрами «а також, як виняток з положень час-

тини четвертої статті 1032 і частини четвертої статті 1033 цього Кодексу та пункту 11 
розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік», про спрямування залишків коштів за субвенціями з державного бюджету 
місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 
2022 року, на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб ци-
вільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із міс-
цевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема 
на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць 
розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/
перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населен-
ня в умовах воєнного стану».

4. Доповнити пунктами 223 і 224 такого змісту:
«223. Установити, що на період дії воєнного стану або здійснення згідно із зако-

ном заходів загальної мобілізації заходи впливу за порушення бюджетного законо-
давства, встановлені пунктами 2-4 частини першої статті 117 цього Кодексу, не засто-
совуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів сектору національної 
безпеки і оборони, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, залучених до 
вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового 
режиму воєнного стану.

224. Установити, що у період дії воєнного стану та протягом шести місяців піс-
ля його припинення або скасування у разі виникнення простроченої заборгованості 
суб’єкта господарювання перед державою за кредитом (позикою), залученим держа-
вою або під державну гарантію, а також за кредитом з бюджету пеня та інші штраф-
ні санкції не нараховуються».

5. У пункті 52 цифри і слово «52. Зупинити» замінити цифрами і словом «53. Зу-
пинити».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,  
№ 34, ст. 1173; 2020 р., № 43, ст. 371; 2021 р., № 49, ст. 390) доповнити пунктом 52 
такого змісту:

«52. Установити, що у період дії воєнного стану та протягом одного року після йо-
го припинення або скасування:

норми цього Закону та інші норми законодавства, що випливають із цього Зако-
ну, не застосовуються;

уся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважається допусти-
мою;

надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку подання повідомлення 
про нову державну допомогу та подання звітності про чинну державну допомогу»;

2) у розділі II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бю-
джетного кодексу України» від 15 лютого 2022 року № 2042-IX:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«абзацу другого підпункту 1 і підпункту 3 пункту 16 та пункту 29, які вводяться в 

дію з 1 січня 2023 року»;
у пункті 3 слова «у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону» заміни-

ти словами і цифрами «до 15 грудня 2022 року».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2134-IX

  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»  

(Відомості Верховної Ради України, 2022 р., № 3, ст. 12; із змінами, внесеними за-
конами України від 23 лютого 2022 року № 2099-IX та від 3 березня 2022 року  
№ 2118-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці третьому цифри «1.525.930.540,8» та «153.547.984,2» замінити відповід-
но цифрами «1.593.495.680,8» та «221.113.124,2»;

в абзаці шостому цифри «188.798.245,3» та «28.539.037,3» замінити відповідно 
цифрами «256.363.385,3» та «96.104.177,3».

2. У статті 5 цифри «2.725.325.400,9» замінити цифрами «2.792.890.540,9».
3. У статті 6:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова і цифру «в обсязі до 3 відсотків планових доходів загаль-

ного фонду державного бюджету» виключити;
у підпункті «б» слова і цифри «(в обсязі до 10.000.000 тис. гривень)» виключити;
у підпункті «в» слова і цифри «(в обсязі до 20.000.000 тис. гривень)» виключити;
2) у пункті 2 цифри «27.422.252» замінити цифрами «26.306.852»;
3) у пункті 3 слова і цифри «(інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної 

енергосистеми) III» (в обсязі до 823.680 тис. гривень)» замінити словами і цифрами 
«(Модернізація підстанцій) II» та проекту «Підвищення ефективності передачі елек-
троенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) III» 
(в обсязі до 1.939.080 тис. гривень)».

4. Доповнити статтею 38 такого змісту:
«Стаття 38. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 242 Бюджет-

ного кодексу України, кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першо-
чергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими держа-
вою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони».

5. Внести зміни до додатків № 2, № 3 і № 8 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
15 березня 2022 року
№ 2135-IX

Додаток № 1 
до Закону України  

«Про внесення змін до Закону України 
 «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Зміни до додатка № 2 до Закону України  
«Про Державний бюджет України на 2022 рік» 

«Фінансування Державного бюджету України на 2022 рік»
(тис. грн)

Код
Найменування 

згідно з класифікацією  
фінансування бюджету

Всього Загальний  
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальне фінансування 256 363 385,3 160 259 208,0 96 104 177,3 
400000 Фінансування за боргови-

ми операціями
245 361 285,3 152 259 208,0 93 102 077,3

401000 Запозичення 638 686 226,7 545 584 149,4 93 102 077,3
401200 Зовнішні запозичення 218 722 707,6 125 620 630,3 93 102 077,3

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» у зв’язку з військовою 
агресією Російської Федерації проти України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-

вий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради 
України, 2014 р., № 26, ст. 892 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Дата початку тимчасової окупації територій, передбачених пунктом 3 части-

ни першої статті 3 цього Закону, визначається рішенням Ради національної безпеки і 
оборони України, введеним у дію указом Президента України».

2. У статті 3:
у частині першій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне мо-

ре України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ра-
ди національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента Укра-
їни»;

доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) надра під територіями, зазначеними у пунктах 1, 2 і 3 цієї частини, і повітряний 

простір над цими територіями»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Адміністративна межа між тимчасово окупованою територією, передбаченою 

пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті, та іншою територією України збігається із 
суходільним адміністративним кордоном між Автономною Республікою Крим та Хер-
сонською областю.

Адміністративна межа між тимчасово окупованою територією, передбаченою 
пунктом 3 частини першої цієї статті, та іншою територією України визначається рі-
шенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Пре-
зидента України».

3. Частину третю статті 4 доповнити абзацом другим такого змісту:
«В умовах воєнного стану правовий режим тимчасово окупованої території, пе-

редбаченої пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону, визначається, змінюєть-
ся і скасовується рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у 
дію указом Президента України».

4. Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
«5. На тимчасово окупованій території вибори депутатів Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, 
будь-які інші вибори і референдуми не проводяться».

5. Статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів міс-

цевих рад, сільських, селищних, міських голів, будь-які інші вибори і референдуми, 
проведені на тимчасово окупованій території, у тому числі за сприяння чи за участю 
державних органів і органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до Кон-
ституції та законів України, є недійсними і не створюють правових наслідків».

6. Статтю 11 доповнити новою частиною першою такого змісту:
«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, пе-

редбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під територія-
ми, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і повітряного 
простору над цими територіями.

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення цієї стат-
ті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені пунктом 3 
частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, зазначеними у пункті 3 
частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір над цими територіями».

У зв’язку з цим частини першу — сьому вважати відповідно частинами другою 
- восьмою.

7. Статтю 111 доповнити новою частиною першою такого змісту:
«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, пе-

редбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під територія-



(тис. грн)

 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 9 199 364,9 152 989 489,5 221 113 124,2 70 273 506,2 6 675 973,4 2 955 887,1 150 839 618,0 1 593 495 680,8

2100000 Міністерство оборони України 148 072 520,8 111 375 079,9 73 311 372,9 3 042 603,5 36 697 440,9 69 021 892,2 1 260 984,1 262 433,5 226 351,6 67 760 908,1 217 094 413,0
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 68 998 505,5 1 241 599,7 262 235,4 223 709,4 67 756 905,8 215 768 032,9
2101150 0210 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт 

озброєння, військової техніки, засобів та 
обладнання

28 403 508,9 18 300,0 28 385 208,9 67 599 732,9 13 200,0 67 586 532,9 96 003 241,8

 Всього

 
 

видатки
 розвитку

Додаток № 2
до Закону України

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

видатки
 споживання

з них:

видатки 
 розвитку

 
 

 Всього

 
 

видатки 
 споживання

з них:

Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік"

Код програмної 
класифікації 
видатків  та 

кредитування 
державного 

бюджету

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

 Найменування згідно з відомчою і програмною 
класифікаціями видатків та кредитування державного

 бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 

Разом:



Назва кредитора та інвестиційного проекту, 
що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Назва валюти, в 
якій залучається 
кредит (позика) 

Загальний обсяг 
кредиту 
(позики) 

(тис. один.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
державного 

бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією 
видатків та кредитування державного бюджету

 Обсяг залучення 
кредиту (позики) 

у 2022 році
(тис. грн) 

Офіційна кредитна підтримка обороноздатності Збройних Сил 
України   

фунт стерлінгів 1 700 000 2101150 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, 
засобів та обладнання

67 565 140,0

 Р А З О М 93 102 077,3

Додаток № 3 
до Закону України

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

   

Зміни до додатка № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
"Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік

 від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів"

Кредитор - Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

1


