Пропозиції Міністерства фінансів України
до проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про
правонаступництво України», внесений Кабінетом Міністрів України
(реєстр. №2605 від 16.12.2019)
Пропозиції надаються до першого читання
1. Міністерство фінансів України не має зауважень до законопроєкту.
2. Проєктом Закону пропонується внести зміни до статті 3 Закону України від 12 вересня
1991 року № 1543-XII «Про правонаступництво України», передбачивши, що закони та інші
акти органів державної влади і управління Союзу РСР та Української РСР, крім Декларації
про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, Акта проголошення незалежності
України від 24 серпня 1991 року, актів, що стосуються Криму, адміністративнотериторіального устрою України та державного кордону України, актів, що стосуються
членства Української РСР в міжнародних організаціях, актів, якими надано згоду на
обов’язковість міжнародних договорів, укладених Союзом РСР або Українською РСР, актів
організаційно-розпорядчого характеру та індивідуальних актів, не діють на території України.
Також пропонується визнання такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради
України від 12 вересня 1991 року «Про порядок тимчасової дії на території України окремих
актів законодавства Союзу РСР» та передбачити, що тимчасово, до 01 листопада 2020 року,
на території України підлягають застосуванню Кодекс законів про працю, Житловий кодекс
Української РСР та Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також підзаконні
нормативно-правові акти Української РСР, прийняті на їх виконання. Крім того, визначено
перелік Законів Української РСР, які тимчасово, до прийняття законів України, що регулюють
відповідні відносини, на території України підлягають застосуванню. У зв’язку з цим Кабінету
Міністрів України до 01 березня 2020 року доручається привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом; забезпечити розробку та затвердження міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що
врегульовують відносини, які на момент набрання чинності цим Законом врегульовані
підзаконними нормативно-правовими актами СРСР або Української РСР.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту його прийняття не потребує
додаткових витрат з Державного бюджету України та не впливатиме на показники бюджетів.
Реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих
бюджетів в поточному бюджетному періоді.
Положення законопроєкту не суперечать законам, що регулюють бюджетні відносини.
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