
Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". 
Закон України від 24.02.2022 № 2102-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-
20/sp:max100#Text 
 
Про введення воєнного стану в Україні. Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022/sp:max100#Text 
 
Про перелік товарів критичного імпорту. Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 
24.02.2022 № 153 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про організацію функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах 
воєнного стану. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 179-р 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2022-%D1%80/sp:max100#Text 
 
Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного 
стану в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України; План від 24.02.2022 № 181-р 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2022-%D1%80/sp:max100#Text 
 
Питання використання пально-мастильних матеріалів. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 24.02.2022 № 180-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71/2022/sp:max100#Text 
 
Про невідкладні заходи щодо фінансового забезпечення функціонування держави в умовах 
воєнного стану. Указ Президента України від 24.02.2022 № 67/2022 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67/2022/sp:max100#Text 
 
Про загальну мобілізацію. Указ Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2022/sp:max100#Text 
 
Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного 
стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 162 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про передачу майна для потреб Збройних Сил. Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.02.2022 № 186-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/186-2022-%D1%80/sp:max100#Text 
 
Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 165 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/165-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в 
умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про утворення Координаційного центру із забезпечення продовольчими продуктами, ліками, 
питною водою та пальним. Розпорядження Кабінету Міністрів України; Склад колегіального 
органу від 28.02.2022 № 196-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2022-
%D1%80/sp:max100#Text 
 
Про внесення зміни до пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств, інших органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 
01.03.2022 № 172 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій). Розпорядження Кабінету Міністрів України; 
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Перелік від 01.03.2022 № 193-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2022-
%D1%80/sp:max100#Text 
 
Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах 
воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України; Декларація, Форма типового 
документа від 01.03.2022 № 174 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про звільнення С. Гриневецького з посади голови Одеської обласної державної 
адміністрації. Указ Президента України від 01.03.2022 № 89/2022 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/89/2022/sp:max100#Text 
 
Питання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку системного проекту 
“Додаткове фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної 
ситуації”. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 194-р 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/194-2022-%D1%80/sp:max100#Text 
 
Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період 
воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/178-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України. Постанова Кабінету Міністрів України 
від 02.03.2022 № 181 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану. 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 198-р 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-2022-%D1%80/sp:max100#Text 
 
Про координацію заходів з вирішення гуманітарних та соціальних питань. Указ Президента 
України від 02.03.2022 № 93/2022 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b9y2022/page5/sp:max100 
 
Про схвалення Указу Президента України "Про використання Збройних Сил України та 
інших військових формувань". Закон України від 03.03.2022 № 2106-IX 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2106-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 
злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану. 
Закон України від 03.03.2022 № 2113-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2113-
20/sp:max100#Text 
 
Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Закон України від 03.03.2022 № 
2114-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 
мародерство. Закон України від 03.03.2022 № 2117-IX 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2117-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної 
відповідальності за колабораційну діяльність. Закон України від 03.03.2022 № 2108-IX 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20/sp:max100#Text 
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність. Закон України від 
03.03.2022 № 2107-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2107-20/sp:max100#Text  
 
Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою 
в особливому режимі в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 
04.03.2022 № 188 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про фінансове забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Указ Президента 
України від 04.03.2022 № 104/2022 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/104/2022/sp:max100#Text 
 
Питання надання у 2022 році застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у 
зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких 
тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2022 № 199 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 05.03.2022 № 198  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206-
2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких 
надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”. Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 204-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-
2022-%D1%80/sp:max100#Text 
 
Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, 
держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 06.03.2022 № 209 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного 
стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 214 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного 
стану в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 07.03.2022 № 220 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з 
бюджету, в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 
221 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на 
період дії воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
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Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них. 
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 07.03.2022 № 216 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про заходи щодо забезпечення в умовах воєнного стану безперебійного постачання 
імпортованих харчових продуктів і кормів. Постанова Кабінету Міністрів України від 
09.03.2022 № 234 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання визнання товарів гуманітарною допомогою та їх використання в умовах 
воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 238 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 10.03.2022 № 245 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про забезпечення здійснення розрахунків підприємств, установ, організацій в умовах 
воєнного стану. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 212-р 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/212-2022-%D1%80/sp:max100#Text 
 
Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, 
електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного 
стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 263 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 269 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України 
щодо дії норм на період дії воєнного стану. Закон України від 15.03.2022 № 2120-IX 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20/sp:max100#Text 
 
Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні". Закон України від 15.03.2022 № 2119-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-
20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від військової служби осіб з 
інвалідністю та осіб, які доглядають за особами з інвалідністю і хворими дітьми. Закон 
України від 15.03.2022 № 2122-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2122-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного 
стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану. Закон України від 15.03.2022 № 2126-
IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20/sp:max100#Text 
 
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. Закон України від 15.03.2022 № 2138-IX 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2138-20/sp:max100#Text 
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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. Закон України 
від 15.03.2022 № 2132-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2132-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу 
України та інших законодавчих актів України. Закон України від 15.03.2022 № 2134-IX 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2134-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Закон 
України від 15.03.2022 № 2135-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення сталого функціонування судової влади в 
період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя. Закон України від 
15.03.2022 № 2128-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2128-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України 
"Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за 
гарячими слідами" та протидії кібератакам. Закон України від 15.03.2022 № 2137-IX 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20/sp:max100#Text 
 
Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Закон України від 15.03.2022 
№ 2136-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення зміни до розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 
"Про виконавче провадження". Закон України від 15.03.2022 № 2129-IX 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-20/sp:max100#Text 
 
Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2022 рік. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16.03.2022 № 227-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2022-
%D1%80/sp:max100#Text 
 
Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі 
вищої освіти, в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 
№ 295 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2022-%D0%BF/sp:max100#Text  
 
Про утворення Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного 
стану. Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 
17.03.2022 № 302 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 
культури та інформаційної політики на 2022 рік. Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17.03.2022 № 229-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/229-2022-%D1%80/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською 
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.03.2022 № 308 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 
181 і постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 193. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 17.03.2022 № 309 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
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Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 і від 9 
грудня 2020 р. № 1236. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 311 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави. РНБО; Рішення від 18.03.2022 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-22/sp:max100#Text 
 
Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій. РНБО; Рішення від 18.03.2022 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-22/sp:max100#Text 
 
Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. РНБО; Рішення від 
18.03.2022 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-22/sp:max100#Text 
 
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо 
реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану". Указ Президента 
України від 19.03.2022 № 152/2022 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152/2022/sp:max100#Text 
 
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про 
нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави". Указ Президента України від 
19.03.2022 № 151/2022 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151/2022/sp:max100#Text 
 
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо 
призупинення діяльності окремих політичних партій". Указ Президента України від 
19.03.2022 № 153/2022 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153/2022/sp:max100#Text 
 
Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні 
за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров'я” в умовах воєнного стану. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 316 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b9y2022/page3/sp:max100 
 
Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 
98. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 321 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають 
роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 334 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 
переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Постанова Кабінету Міністрів України; 
Порядок, Форма типового документа, Заява, Інформація від 19.03.2022 № 333 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 325 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b9y2022/page3/sp:max100 
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Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та 
санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів 
України; Перелік від 20.03.2022 № 328 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за 
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час 
воєнного стану в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 20.03.2022 № 
331 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору 
безпеки і оборони в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 
20.03.2022 № 335 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/335-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Список, 
Реєстр, Перелік від 20.03.2022 № 332 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в 
умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2022 № 338 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Деякі питання відшкодування витрат на відрядження в межах України державних 
службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, 
установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 
рахунок бюджетних коштів, в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21.03.2022 № 345 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою 
в особливому режимі в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.03.2022 № 346 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту прав дітей 
на період надзвичайного або воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 
22.03.2022 № 349 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого 
прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23.03.2022 № 387 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/387-
2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 
щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або 
розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзвичайного стану. Закон 
України від 24.03.2022 № 2160-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2160-20/sp:max100#Text 
 
Про денонсацію Угод в галузі освіти і науки з Російською Федерацією. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 24.03.2022 № 355 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
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Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти. Закон України від 24.03.2022 № 
2157-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності 
боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану. Закон України від 24.03.2022 № 
2149-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2149-20/sp:max100#Text 
 
Про особливості виплати гарантованої суми відшкодування в період дії воєнного стану в 
Україні. Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення від 24.03.2022 № 201. Зареєстровано: 
Мін'юст України від 31.03.2022 № 371/37707 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-
22/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо виплат пенсії та 
грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів 
України; Перелік від 25.03.2022 № 363 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до порядків та умов, затверджених постановами Кабінету Міністрів 
України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 14 лютого 2017 р. № 88. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 26.03.2022 № 365 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2022-
%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2022 № 376 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 № 384 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 261. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 № 388 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-2022-%D0%BF/sp:max100#Text 
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