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Про внесення змін до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2020 рік" 

________________________________________ 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" 

(Відомості Верховної Ради України, 2020 року, № 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) такі зміни: 

1) у статті 1: 

в абзаці другому цифри "1.095.580.446,2", "975.170.869" та "120.409.577,2" 

замінити відповідно цифрами "979.699.626,4", "868.533.533,2" та 

"111.166.093,2";  

в абзаці третьому цифри "1.184.010.356,6", "1.052.678.829,4" та 

"131.331.527,2" замінити відповідно цифрами "1.270.291.874,7", 

"1.148.206.931,5" та "122.084.943,2"; 

в абзаці п’ятому цифри "15.220.857", "1.701.031" та "13.519.826" замінити 

відповідно цифрами "15.198.607", "1.664.181" та "13.534.426"; 

в абзаці шостому цифри "96.275.720", "72.365.510,7" та "23.910.209,3" 

замінити відповідно цифрами "298.404.307,9", "274.494.098,6" та "23.910.209,3"; 

2) статтю 5 викласти у новій редакції: 

"Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного 

боргу в сумі 2.386.791.808,3 тис. гривень"; 

3) абзац перший статті 6 викласти у новій редакції: 

"Установити, що у 2020 році державні гарантії можуть надаватися, 

зокрема:" 

4) у абзаці другому статті 6 після слів "Кабінету Міністрів України" 

доповнити словами "погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань 

бюджету"; 

5) у абзаці другому статті 10: 



після слів "державного бюджету;" доповнити словами "цільові надходження 

від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, 

донорських установ, отримані в рамках програми допомоги Європейського 

Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління, а також 

у рамках програм допомоги і грантів з метою створення Стабілізаційного 

фонду;"; 

6) у пункті 2 статті 11: 

після слів "державного управління" доповнити словами "та цільових 

надходжень для створення Стабілізаційного фонду"; 

7) пункт 6 статті 11 виключити; 

8) статтю 11 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;"; 

9) пункт 5 статті 12 виключити; 

10)  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;"; 

11)  пункт 5 статті 14 викласти у новій редакції: 

"розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 

користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього 

Закону);"; 

12)  пункти 15, 16, 27 та 28 статті 14 виключити; 

13)  статтю 14 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);"; 

14)  статтю 26 виключити; 

15)  доповнити новою статтею 26 такого змісту: 

"Стаття 26. Створити у складі Державного бюджету України 

Стабілізаційний фонд.  

Рішення про виділення коштів з Стабілізаційного фонду приймаються 

Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради 

України з питань бюджету, за поданням головного розпорядника бюджетних 



коштів, яке вноситься через Міністерство фінансів України, у разі необхідності 

з відкриттям нових бюджетних програм у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

Установити, що у 2020 році кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються 

на заходи відповідно до Закону України "Про фінансове забезпечення 

першочергових заходів щодо запобігання негативним наслідкам кризових явищ, 

спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України.". 

16)  доповнити новими статтями такого змісту: 

"Стаття __. Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету спрямовувати 

перевиконання доходів загального фонду Державного бюджету України понад 

обсяги, встановлені додатком № 1, та надходження від державних запозичень й 

приватизації державного майна понад обсяги, встановлені додатком № 2 до 

цього Закону (як виняток із частини першої статті 16 Бюджетного кодексу 

України), у визначених ним обсягах на збільшення бюджетних призначень 

Стабілізаційного фонду, встановлені додатком № 3 до цього Закону з 

відповідним коригуванням граничного обсягу дефіциту державного бюджету та 

граничного обсягу державного боргу, визначених цим Законом." 

"Стаття __. Зупинити до 01 вересня 2020 року дію статті 585 Митного 

кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) 

та статті 50 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради 

України, 2016 р., № 4, ст. 43) щодо особливостей оплати праці посадових осіб та 

працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну 

політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, їх територіальних органів та установити, що заробітна плата 

посадових осіб та працівників цих органів визначається відповідно Закону 

України "Про державну службу."; 

"Стаття ___. Установити, що частина заборгованості державного 

підприємства "Антонов" як правонаступника державного підприємства 

"Київський авіаційний завод "Авіант" перед державою за виконання державою 

гарантійних зобов’язань за облігаціями, випущеними державним підприємством 

"Київський авіаційний завод "Авіант" у 2009 році під державну гарантію, 

погашається шляхом передачі до сфери управління державного органу, 

визначеного Кабінетом Міністрів України, від державного підприємства 

"Антонов" нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 

(літера А) за ринковою вартістю, яка підтверджується звітом про незалежну 

оцінку.". 

17) у Прикінцевих положеннях: 

пункти 8, 9, 11 виключити; 

доповнити новими пунктами: 



"__. Місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних 

місцевих рад забезпечити у 2020 році погашення заборгованості, яка знаходиться 

на обліку в Казначействі України, за середньостроковими позиками, наданими 

за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка у 2009 – 2014 роках (крім 

заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та місцевих 

бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень)."; 

"___. 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, 

реорганізовуються чи ліквідовуються.". 

2.  Внести зміни до додатків №№ 1 – 4 та №№ 6 – 8 до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік" відповідно до додатків №№ 1 – 7 до 

цього Закону, виклавши додатки № 6 та № 7 до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2020 рік" у новій редакції, що додаються. 

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

опублікування. 

4. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання 

чинності цим Законом розробити Порядок використання коштів 

Стабілізаційного фонду. 

 

 

Голова Верховної Ради України                                                        Д. РАЗУМКОВ 

 


