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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  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 із наступними змінами) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці третьому цифри «2.648.147.612,8» та «2.224.271.954,6» замінити відпо-

відно цифрами «2.650.147.612,8» та «2.226.271.954,6»;
в абзаці шостому цифри «1.108.369.817,3» та «1.010.603.106» замінити відповід-

но цифрами «1.110.369.817,3» та «1.012.603.106».
2. У статті 5 цифри «3.644.896.972,9» замінити цифрами «3.646.896.972,9».
3. Статтю 38 викласти в такій редакції:
«Стаття 38. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 242 Бю-

джетного кодексу України, до 50 відсотків коштів державного дорожнього фонду 
спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунк-
тів пропуску з країнами Європейського Союзу у порядку, визначеному Кабінетом Мі-
ністрів України».

4. Внести зміни до додатків № 2 та № 3 до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2022 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. У підпункті «б» пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) слова «соціальної реа-
білітації та адаптації державної власності, а також за професіями загальнодержавно-
го значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України» виключити.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 вересня 2022 року
№ 2619-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

Спеці-
альний 
фонд

Загальне фінансування 1 110 369 817,3 1 012 603 
106,0 

97 766 
711,3 

400000 Фінансування за борговими операціями 1 099 367 717,3 1 004 603 
106,0

94 764 
611,3

401000 Запозичення 1 492 692 658,7 1 397 928 
047,4

94 764 
611,3

401100 Внутрішні запозичення 798 144 449,9 798 144 
449,9

Із додатком 2 до Закону України «Про внесення змін до Закону України» Про  
Державний бюджет України на 2022 рік» можна ознайомитись на сайті «УК».

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про приєднання України до Угоди про заснування  

та Статут Європейської організації публічного права
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Приєднатися до Угоди про заснування та Статут Європейської організації публіч-

ного права, учиненої 27 жовтня 2004 року в м. Афіни, яка набирає чинності для Укра-
їни з дня отримання депозитарієм повідомлення України про виконання внутрішньо-
державних процедур, необхідних для приєднання до Угоди.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
6 жовтня 2022 року
№ 2634-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу» 

щодо взяття жінок на військовий облік 
військовозобов’язаних

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Частину одинадцяту статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і вій-

ськову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступ-
ними змінами) викласти в такій редакції:

«11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та 
віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 
або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають 
взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною вій-
ськово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністер-
ством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом 
здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на вій-
ськовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням».

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

м. Київ
7 жовтня 2022 року
№ 2664-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Ради національної безпеки і 

оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 ро-

ку № 929/2014 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі зміна-
ми, внесеними указами від 16 лютого 2015 року № 86/2015, від 10 липня 2015 року  
№ 410/2015, від 22 квітня 2016 року № 166/2016, від 16 травня 2016 року № 212/2016, 
від 29 серпня 2016 року № 372/2016, від 13 вересня 2017 року № 274/2017, від 19 
січня 2018 року № 10/2018, від 28 березня 2018 року № 90/2018, від 22 березня 
2019 року № 86/2019, від 31 травня 2019 року № 340/2019, від 15 липня 2019 року  
№ 520/2019, від 6 вересня 2019 року № 665/2019, від 15 жовтня 2019 року № 752/2019, 
від 21 листопада 2019 року № 862/2019, від 12 лютого 2020 року № 52/2020,від 13 
березня 2020 року № 80/2020, від 19 березня 2020 року № 99/2020, від 24 березня 
2020 року № 107/2020, від 7 квітня 2020 року № 133/2020, від 17 серпня 2020 року  
№ 324/2020, від 20 січня 2021 року № 22/2021, від 17 лютого 2021 року № 56/2021, 
від 19 березня 2021 року № 102/2021, від 13 травня 2021 року № 192/2021, від 4 
червня 2021 року № 227/2021, від 16 липня 2021 року № 298/2021, від 27 липня 
2021 року № 318/2021, від 28 липня 2021 року № 325/2021, від 14 жовтня 2021 ро-
ку № 542/2021, від 5 листопада 2021 року № 569/2021 та від 4 серпня 2022 року  
№ 555/2022):

1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України 
ПИШНОГО Андрія Григоровича — Голову Національного банку України (за згодою);

2) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України К. Шевченка.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
25 жовтня 2022 року
№736/2022

Податки воєнного часу
ГРОШІ. «Урядовий кур’єр» аналізує, як їхнє справляння впливає 
на економіку підприємств та бюджет

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Із початком повномасш-
табної війни вітчизняна 

економіка почала перела-
штовуватися, виникла по-
треба переглянути деякі 
податки, щоб підприємства 
добре працювали і на себе, 
й на оборону.

«Урядовий кур’єр» ви-
рішив проаналізувати, що 
було змінено в податковій 
системі країни та як ці змі-
ни вплинули на бізнес, гро-
мадян і ситуацію в держа-
ві загалом.

Перевіркам поки 
що зась 

Головною особливістю 
воєнного часу стало те, що 
податкові перевірки було 
поставлено на паузу. Закон 
України №2118-ІХ перед-
бачає, що податкову звіт-
ність підприємства можуть 
подати до відповідних фіс-
кальних органів лише піс-
ля закінчення дії воєнного 
стану. 

Однак якщо платник по-
датків не виконає своїх 
зобов’язань протягом шес-
ти місяців з моменту при-
пинення або скасування 
воєнного стану, то до ньо-
го застосовуватимуть від-
повідальність на загаль-
них підставах, передбаче-
них Податковим кодексом 
України.

«Варто звернути увагу, 
що якщо платники подат-
ків, які у зв’язку з наслід-
ками безпосередньої учас-
ті у воєнних діях не дотри-
малися термінів виконан-
ня податкових обов’язків, 
зазначених вище, їх звіль-
няють від відповідальнос-
ті, передбаченої Податко-
вим кодексом», — зазна-
чає Яків Воронін, адвокат, 
доктор юридичних наук, 
голова комітету з питань 
митного та податкового 
права НААУ.

На період до припинен-
ня або скасування воєн-
ного стану на території 
України не застосовують-
ся фінансові санкції за по-
рушення, пов’язані із за-
стосуванням реєстрато-
рів розрахункових опера-
цій. Однак законодавець 
у законі України № 2120-
IX дозволив застосовува-
ти штрафні санкції до під-
приємців за порушення 
порядку здійснення роз-
рахункових операцій під 
час продажу підакцизних 
товарів.

Кому на користь 
два відсотки

Дуже важливою змі-
ною стала надана держа-
вою можливість усім фір-
мам з оборотом до 10 мі-
льярдів гривень перейти 
на спрощену систему опо-
даткування зі сплатою 2% 
податку з обороту. Цим за-
мінено податок на прибу-
ток та ПДВ, які відповід-
но становили 18 та 20%. Із 
квітня 2022 року таку змо-
гу отримали компанії, які 
мали понад 10 мільярдів 
гривень доходу на рік.

Проте далеко не всі фа-
хівці вважають, що такі по-
дарунки від влади були ко-
рисні. Приміром, аналітик 
компанії «Вокс Україна» 
Альона Гришко вважає, 
що такі дії держави при-
звели до зниження подат-
кових платежів у той пе-
ріод, коли в цьому не бу-
ло гострої необхідності. Во-
на пояснює це тим, що під-
приємства на початку ві-
йни й так зазнали серйоз-
них збитків, вони все од-
но не сплачували б податок 
на прибуток (тому що цьо-
го прибутку не було), а роз-
ширювати коло фігуран-
тів, які мають істотні пільги 
щодо оподаткування дуже 
шкідливо для державного 
бюджету та цілком для біз-
несу.

Єдиний внесок 
можна не 
сплачувати

Із 1 березня 2022 року до 
закінчення або скасування 
дії воєнного стану та про-
тягом року з моменту його 
скасування або закінчен-
ня фізичні особи-підпри-
ємці, зокрема ті, що обрали 
спрощену систему оподат-
кування, особи, які прова-
дять незалежну професій-
ну діяльність (зокрема ад-
вокати та члени фермер-
ського господарства, якщо 
вони не належать до осіб, 
які підлягають страхуван-
ню на інших підставах) ма-
ють право не нараховува-
ти, не обчислювати та не 
сплачувати єдиний внесок 
за себе.

«Роботодавці — плат-
ники єдиного податку, що 
обрали спрощену систе-
му оподаткування — фі-
зичні особи-підприєм-
ці, які належать до другої 
та третьої груп платників 
єдиного податку, а також 
юридичні особи, що на-
лежать до третьої групи 
платників єдиного подат-
ку, мають право за влас-
ним рішенням не сплачу-
вати єдиний внесок за на-
йманих працівників, при-
званих під час мобіліза-

ції на військову службу до 
Збройних сил України», 
— зазначає заступник го-
лови правління Асоціації 
представників малого та 
середнього бізнесу міста 
Києва Вікторія Тютюн-
никова.

На період дії правово-
го режиму воєнного, над-
звичайного стану та про-
тягом трьох місяців після 
припинення або скасуван-
ня воєнного, надзвичайно-
го стану штрафні санкції 
не застосовуватимуться, 
пеня за цей період не на-
раховується, а нарахова-
на підлягає списанню.

Рента  
та екологія

Задля всебічної під-
тримки компаній, які ви-
добувають природний газ,  
із травня 2022 року Верхо-
вна Рада України дозволи-
ла їм сплачувати ренту під 
час продажу, а не закачу-
вання його у сховища. Та-
кі самі кроки було зробле-
но щодо виробників елек-
троенергії. У вересні 2022-
го парламент ухвалив спе-
ціальний закон, згідно з 
яким, було прив’язано 
ренту на видобуток при-
родного газу до внутріш-
ніх цін на нього.

Як вважає Альона Гриш-
ко, такий підхід цілком 
нормальний та ефектив-
ний, адже внутрішня ці-
на на газ, за якою такі ви-
добувні компанії його про-
дають, у цьому разі істот-
но нижча за ту, яка форму-
ється в Європі.

Парламент звільнив 
платників від сплати еко-
логічного податку за 2022 
рік, якщо об’єкт оподатку-
вання зареєстрований на 
територіях, де тривають чи 
тривали бойові дії, або які 
тимчасово окупували ро-
сійські бойовики.

Із березня 2022 року бу-
ло скасовано плату за зем-
лю, тобто земельний пода-
ток. Чинність цієї норми за-
кінчиться 31 грудня року, 
наступного за тим, у яко-
му скасують воєнний стан, 
тобто далеко не одразу. 

Як бути  
з безнадійними 
боргами?

28 липня 2022 року було 
затверджено наказ Мін-
фіну №220 щодо Порядку 
списання безнадійного по-
даткового боргу. Що ново-
го в цьому наказі й чим він 
відрізняється від доку-
ментів, чинних до війни?

«Серед новел — уточ-
нення дати визнання по-
даткового боргу безна-
дійним щодо єдиного по-
датку. Згідно із цим на-
казом, було змінено по-
рядок підтвердження 
форс-мажорних обставин 
для визнання податково-
го боргу безнадійним. Від-
тепер списанню підлягає 
не лише безнадійний по-
датковий борг, а й штраф-
ні санкції, пеня, нарахо-
вані на такий податковий 
борг», — зазначає Вікто-
рія Тютюнникова. 

Експерт наголошує: 
проблема полягає в тому, 
що часто податкові орга-
ни намагаються стягнути 
борг, який за всіма озна-
ками безнадійний, і важко 
з цим упоратися.

Партнер юридич-
ної компанії «Алєксє-
єв, Боярчуков та парт-
нери» Володимир Вла-
димиров додає: частина 
суддів вказують, що ви-
знання податкового бор-
гу безнадійним — це пра-
во, а не обов’язок подат-
кового органу. «Тому по-
датковий орган може на 
власний розсуд вирішу-
вати, чи списувати такий 
борг. А в судовому поряд-
ку відмовляють у вимозі 
про визнання такого бор-
гу безнадійним», — резю-
мує він.

Отже, податкова мапа 
з початком повномасш-
табної війни стала більш 
строкатою. Чи треба ли-
шати все, як є, у царині 
оподаткування? 

Альона Гришко впевне-
на, що повертатися до за-
гального оподаткування 
треба поступово вже ни-
ні, не чекаючи закінчення 
воєнного стану. 

Згідно зі спеціально ухваленим законом, податківці не перевірятимуть платників під час 
воєнного стану

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
 li

ga
za

ko
n.

ne
t



(тис. грн)

 оплата
 праці

 комунальні
 послуги та
 енергоносії

 оплата
 праці

 комунальні
 послуги та
 енергоносії

Всього: 2,226,271,954.6 1,724,003,375.8 502,929,900.7 10,798,662.6 296,552,861.8 423,875,658.2 160,273,506.2 6,675,973.4 2,955,887.1 263,602,152.0 2,650,147,612.8

3510000 Міністерство фінансів України
(загальнодержавні видатки та кредитування)

418,477,567.0 206,385,625.5 6,376,224.5 1,458,036.2 1,458,036.2 419,935,603.2

3511000 Міністерство фінансів України 
(загальнодержавні видатки та кредитування)

418,477,567.0 206,385,625.5 6,376,224.5 1,458,036.2 1,458,036.2 419,935,603.2

3511030 0133 Резервний фонд 205,715,717.0 205,715,717.0

з них:  
 

видатки
 розвитку

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"

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:

 Всього   видатки 
 споживання

з них:

видатки 
 розвитку    Всього   видатки 

 споживання


