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The Verkhovna Rada of Ukraine approved the
Presidential Decree on the extension of martial
law in Ukraine and adopted a number of important
laws
Information management 

 March 15, 2022, 7:16 p.m.

 

The People's Deputies of Ukraine gathered in Kyiv today for a plenary session and passed a total of 21 laws,
as well as deprived the mandate of the People's Deputy Ilya Kivu.

 

Law 7168 approved the Presidential Decree on the extension of martial law in Ukraine from March 26 for
another 30 days (until April 24 inclusive)

 

Law 7137-d extended the possibility of using the single tax option for large businesses during martial law
(the limit was increased from 10 million to 10 billion; restrictions on the number of workers and activities,
except for excises and gambling) were lifted.
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Law 7151 recognizes TerDobron volunteers as war veterans and introduced a category for social protection -
families of deceased (deceased) Defenders of Ukraine

 

Law 7140-1 exempts all persons with disabilities from military service, not just 1-2 groups, and expands the
categories of persons exempt from mobilization

 

Law 7147 optimized and partially expanded the powers of police officers during martial law, in particular, to
use photo-video equipment, including working in automatic mode, devices for detecting radiation, chemical,
biological and nuclear threats, drones, breathalyzers, special software, etc.

 

Law 7145 removed from criminal offenses acts committed under martial law, which are aimed at repelling the
armed aggression of the Russian Federation

 

Law 7149 established the possibility of revoking a measure of restraint (detention) of a suspect accused of
conscription during mobilization and martial law.

 

Law 7133 introduced guarantees for educators in martial law (distance education, job preservation, average
earnings, scholarships, dormitory accommodation, meals, etc.)

 

Law 6384 provided for the possibility of redistribution of lower-level budget funds in the system of the State
Judicial Administration in case of inability to exercise the powers of the High Council of Justice, and
suspended a number of articles of the Budget Code on martial law issues with the Verkhovna Rada
Committee on Budget, reporting and disclosure of information, declarations and forecasts, strengthening the
rights of local self-government and military administrations in the budget process

 

Law 7143 established that in the absence of the GRP's powers, its powers to appoint the SJA Chairman, his
deputies, send judges to another court of the same level and specialization, approve the Regulations on the
Unified Judicial Information and Telecommunication System will be carried out by the Council of Judges state
of emergency or martial law imposed in more than 2/3 of the regions of Ukraine, and in the absence of the
authorized composition of the GRP - the above powers will be exercised by the Chairman of the Supreme
Court

 



3/5

Law 7154 suspended enforcement actions collected by the Russian Federation or persons associated with
the aggressor state, as well as unblocked certain seized accounts during martial law, prohibited the opening
of enforcement proceedings and enforcement of decisions in the temporarily occupied territories, settled
some the issue of recovery of alimony

 

Law 7152 defines measures to ensure the proper functioning and protection of information and
communication systems, electronic public state and municipal registers in martial law

 

Law 7130 clarified the date of entry into force of the Law on Military Chaplaincy Service (no later than July 1,
2022, except for Part 2 of Article 7, which will come into force in five years)

 

Law 7144 supplemented the tasks of the unified state system of civil protection during the reconstruction
period to conduct targeted mobilization to eliminate the consequences of hostilities and emergencies, restore
critical infrastructure of the population, establish a general plan and content of reconstruction work to
eliminate armed aggression and combat action

 

Law 7161 to increase the number of the State Border Guard Service of Ukraine by 7,000 servicemen (up to
60,000 people)

 

Law 7166 amended the Budget Code on non-application of certain norms and general mobilization, as well
as gave local governments or military administrations the right to decide on the allocation of funds from state
budget subventions to local budgets for territorial defense measures, food needs of civilians. , evacuation /
removal / relocation of civilians from the area where hostilities are taking place, etc.

 

Law 7167 increased the expenditure of the special fund to the Ministry of Defense for the development,
purchase, modernization and repair of armaments, military equipment, tools and equipment in the amount of
UAH 67.5 billion at the expense of loans raised by the state from the UK Government, and changed
government guarantees various projects

 

Law 7160established the peculiarities of the regulation of labor relations in martial law, in particular:
enshrined the predominance of the provisions of this law over the relevant provisions of labor legislation (by
time and by number of persons); expanded the possibilities of establishing tests and concluding fixed-term
employment contracts; for the prevention or elimination of hostilities provided for the possibility of transferring
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the employee to another job without his consent, if such work is not contraindicated by his health;
established the right of the employee to terminate the employment contract on his own initiative without
notifying the employer within two weeks in connection with the conduct of hostilities and the threat to life and
health; identified the features of termination of the employment contract at the initiative of the employer in the
event of liquidation of the enterprise, institution, organization in connection with the destruction of capacity or
property; settled the peculiarities of accounting for working time and rest time; abolished most restrictions on
night work, night and overtime work, work on weekends, holidays and non-working days, travel assignments
(except for emergency accommodation for pregnant women, women with children under one year of age,
and persons with disabilities who are contraindicated according to medical recommendations); established
that in the event of inability to pay wages due to hostilities, such payment may be suspended until the
restoration of the enterprise's ability to carry out its main activities; provided for the possibility of suspension
of the employment contract and temporary release of the employer from the obligation to provide the
employee with work and temporary release of the employee from the obligation to perform work under the
employment contract, etc.

 

Law 7148 to ensure the effectiveness of pre-trial investigation of "hot pursuits" and combating cybercrime
ensured the full implementation of the CPC provisions of the Convention on Cybercrime and introduced a
new type of measures to ensure criminal proceedings - urgent retention of information on the basis of
investigators, prosecutors ; changed the amount of information held by providers of electronic
communications services and classified in accordance with the CPC to the secrets protected by law for the
prompt receipt of impersonal information from operators by order of the investigator, prosecutor; introduced
an investigative (search) action - obtaining information on electronic communications, which will be carried
out on the basis of a resolution of the investigator, prosecutor, etc.

 

Law 7157 extended the Law “On Ensuring the Rights and Freedoms of Citizens and the Legal Regime in the
Temporarily Occupied Territory of Ukraine” to the territories temporarily occupied by the Russian Federation
as an occupying power (in particular in Donetsk and Luhansk oblasts) during large-scale military action
against Ukraine (this will include a ban on elections to local councils, local referendums, etc., as well as the
peculiarities of the exercise of property rights and inheritance, economic activities, movement of goods)

 

Law 7038-d established a differentiated rent rate for natural gas production - from March 1, 2022, the actual
sale price will be calculated as the arithmetic mean between the customs price of imports and the price of
the European hub; current rental rates for gas prices up to $ 400 per 1,000 cubic meters will be maintained,
and starting from $ 401 - will be calculated at a higher rate, which is 2.2 times higher for old wells, 3 times
higher for new wells. If the price of gas is less than $ 150, rental rates will be halved from current ones.
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The information was published based on a preliminary analysis of the People's Deputy of Ukraine Pavlo
Frolov.
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Верховна Рада України затвердила Указ
Президента про продовження строку дії
воєнного стану в Україні і прийняла ряд
важливих законів
Інформаційне управління 
15 березня 2022, 19:16

 

Народні депутати України зібрались сьогодні в Києві на пленарне засідання і прийняли в цілому 21
закон, а також позбавили мандата народного депутата Іллю Ківу.

 

Законом 7168 затвердили Указ Президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26
березня ще на 30 днів (до 24 квітня включно)

 

Законом 7137-д на час воєнного стану для великого бізнесу розширили можливість користатись
опцією єдиного податку (ліміт підвищено з 10 млн до 10 млрд; знято обмеження по кількості робітників
та видам діяльності, крім підакцизки та ігорки)
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Законом 7151 визнали добровольців ТерОборони ветеранами війни та запровадили категорію для
соцзахисту - сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

 

Законом 7140-1 звільнили від військової служби усіх осіб з інвалідністю, а не лише 1-2 груп, та
розширили категорії осіб, які звільняються від мобілізації

 

Законом 7147 оптимізували та частково розширили повноваження поліцейських під час воєнного
стану, зокрема, застосовувати фото-відео техніку, в т.ч. працюючу в автоматичному режимі, прилади
виявлення радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз, безпілотники, алкотестери, спец
програмне забезпечення тощо

 

Законом 7145 вивели зі складу кримінальних правопорушень діяння, вчинені в умовах воєнного стану,
які спрямовані на відсіч збройної агресії РФ

 

Законом 7149 встановили можливість скасування запобіжного заходу (тримання під вартою)
підозрюваному, обвинуваченому для призову його на військову службу під час мобілізації та дії
режиму воєнного стану

 

Законом 7133 запровадили гарантії освітянам в умовах воєнного стану (дистанційна форма освіти,
збереження робочого місця, середнього заробітку, стипендії, місця проживання у гуртожитку,
харчування тощо)

 

Законом 6384 забезпечили можливість перерозподілу бюджетних коштів нижчого рівня у системі
Державної судової адміністрації у разі неможливості здійснювати Вищої ради правосуддя своїх
повноважень, а також призупинили на період воєнного стану низку статей Бюджетного кодексу щодо
передачі коштів між загальним та спеціальним фондами, стратегії управління держборгом, погодження
окремих питань із Комітетом ВР з питань бюджету, звітності та оприлюднення інформації, декларацій
та прогнозів, посилення прав ОМС та військових адміністрацій у бюджетному процесі

 

Законом 7143 встановили, що на час відсутності повноважного складу ВРП її повноваження щодо
призначення Голови ДСА, його заступників, відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і
спеціалізації, затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему
здійснюватиме Рада суддів України, а в період дії режиму надзвичайного чи воєнного стану, введеного
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більш ніж у 2/3 областей України, та за умови відсутності повноважного складу ВРП -вищезазначені
повноваження здійснюватиме Голова Верховного Суду

 

Законом 7154 зупинили вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є РФ або особи, пов’язані з
державою-агресором, а також на час дії воєнного стану розблокували певні арештовані рахунки,
заборонили відкриття виконавчих проваджень та примусового виконання рішень на тимчасово
окупованих територіях, врегульовали деякі питання стягнення аліментів

 

Законом 7152 визначили заходи щодо забезпечення належного функціонування та захисту
інформаційно-комунікаційних систем, електронних публічних державних та комунальних реєстрів в
умовах дії воєнного стану

 

Законом 7130 уточнили дату набрання чинності Закону про Службу військового капеланства (не
пізніше 1 липня 2022 року, крім ч2 ст7, яка вводиться в дію через п’ять років)

 

Законом 7144 доповнили завдання єдиної державної системи цивільного захисту у відбудовний період
щодо проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій,
відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення, встановлення
Урядом загального плану та змісту відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та
бойових дій

 

Законом 7161 збільшити чисельність Державної прикордонної служби України на 7000 осіб-
військовослужбовців (до 60 тис осіб)

 

Законом 7166 внесли зміни до Бюджетного кодексу щодо незастосування його окремих норм та
здійснення загальної мобілізації, а також надали права органам місцевого самоврядування або
військовим адміністраціям приймати рішення про спрямування залишків коштів за субвенціями з
державного бюджету місцевим бюджетам на заходи територіальної оборони, задоволення
продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення
із місцевості, де ведуться бойові дії, тощо

 

Законом 7167 збільшили видатки спец фонду Міністерству оборони на розвиток, закупівлю,
модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання в обсязі 67,5 млрд грн за
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рахунок кредитних коштів, залучених державою від Уряду Великобританії, а також змінили розміри
держгарантій Уряду для фінансування різних проектів

 

Законом 7160 встановили особливості регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану,
зокрема: закріпили переважну дію норм цього закону перед відповідними нормами законодавства про
працю (за часом та за колом осіб); розширили можливості встановлення випробування та укладення
строкових трудових договорів; для відвернення або ліквідації бойових дій передбачили можливість
переведення працівника на іншу роботу без його згоди, якщо така робота не протипоказана йому за
станом здоров’я; встановили право працівника розірвати трудовий договір за власною ініціативою без
попередження роботодавця у двотижневий строк у зв’язку з веденням бойових дій та загрозою для
життя і здоров’я; визначили особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у
випадку ліквідації підприємства, установи, організації у зв’язку із знищенням потужностей чи майна;
врегульовали особливості обліку часу роботи та часу відпочинку; скасували більшість обмежень щодо
роботи в нічний час, залучення до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні,
направлення у відрядження (крім залучення лише за умов крайньої необхідності вагітних жінок, жінок,
що мають дітей віком до одного року, та осіб з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями
протипоказані відповідні роботи); встановили, що у випадку неможливості виплати заробітної плати
через воєнні дії така виплата може бути призупинена до моменту відновлення можливості
підприємства здійснювати основну діяльність; передбачили можливість призупинення трудового
договору та тимчасового звільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою і
тимчасове звільнення працівника від обов’язку виконувати роботу за трудовим договором тощо

 

Законом 7148 для підвищення ефективності досудового розслідування за «гарячими слідами» та
протидії кіберзлочинам забезпечили повноту імплементації у КПК положень Конвенції про
кіберзлочинність та запровадили новий вид заходів забезпечення кримінального провадження -
термінове збереження інформації на підставі постанови слідчого, прокурора на строк до 90 діб з
можливістю продовження; змінили обсяг інформації, яка знаходиться у постачальників електронних
комунікаційних послуг і відноситься згідно з КПК до охоронюваної законом таємниці для оперативного
отримання неперсоніфікованої інформації від операторів за постановою слідчого, прокурора;
запровадили слідчу (розшукову) дію - отримання інформації щодо електронних комунікацій, яка
проводитиметься на підставі постанови слідчого, прокурора тощо

 

Законом 7157 поширили дію Закону “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України” на території, які були тимчасово окуповані РФ як державою-
окупантом (зокрема, у Донецькій та Луганській областях) в ході розпочатих 24 лютого 2022 року
широкомасштабних воєнних дій проти України (це стосуватиметься заборони на проведення виборів
депутатів місцевих рад, місцевих референдумів тощо, а також особливостей реалізації прав власності
на майно і його спадкування, здійснення економічної діяльності, переміщення товарів)
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Законом 7038-д встановили диференційовану ставку рентної плати за видобування природного газу -
з 1 березня 2022 року фактична ціна реалізації газу розраховуватиметься як середньоарифметична
між митною ціною імпорту та ціною на європейському хабі; чинні ставки ренти за ціни реалізації газу
до $400 за 1 тис. кубометрів зберігатимуться, а починаючи від $401 - розраховуватиметься за
підвищеною ставкою, яка для старих свердловин у 2,2 рази вища, для нових - у 3 рази. У разі якщо
вартість газу буде нижчою за $150, рентні ставки буде зменшено від поточних удвічі.

 

 

Інформація опубліковано за попереднім аналізом народного депутата України Павла Фролова.


