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28 липня 2022 року прийнятий законопроект про внесення змін до Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших
законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації
підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення
держави. Це закон забороняє проведення аукціонів великої приватизації, і
розблоковує середню та велику приватизацію. Крім цього спрощення
порядок здійснення заходів з підготовки об’єктів до приватизації, а саме не
потребується проведення аудиту, екологічного аудиту, інвентаризації, а
також оцінки об’єкта приватизації (його складових); • розроблення умов
продажу об’єкта приватизації після отримання державним органом
приватизації листа про намір приватизації такого об’єкта від потенційного
покупця, який в тому числі може потребувати переміщення виробничих
потужностей з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових
дій, на безпечну територію.
5 серпня 2022 року
Зеленський підписав законопроект , яким
запроваджена нова форма трудового договору з нефіксованим робочим
часом. Законом від 18.07.2022 р. №2421-IX (раніше законопроєкт №5161)
закріплено нову форму трудового договору – «Трудовий договір з
нефіксованим робочим часом», як особливий вид трудового договору,
умовами якого заздалегідь не встановлено конкретний час виконання
роботи, а обов’язок працівника виконувати таку роботу, яка виникає
виключно у разі надання власником або уповноваженим ним органом
передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що
така робота буде надаватися постійно. Типова форма такого трудового
договору ще має бути затверджена Мінекономіки.
5 серпня 2022 року підписаний закон про скасування штрафів за
порушення строків оприлюднення фінзвітності. Законом від 19.07.2022 р.
№2436-IX (раніше законопроєкт №7378) передбачено, що: оприлюднення
річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності
разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління,
консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь
держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави
здійснюється протягом трьох місяців після припинення чи скасування
воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення

фінансової звітності; у період дії воєнного стану або стану війни, а також
протягом трьох місяців після його припинення чи скасування звільнити
юридичних осіб від відповідальності за порушення вимог Закону про
бухоблік щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової
звітності у повному обсязі на вебсторінці або вебсайті юридичної особи
разом з відповідними аудиторськими звітами.
5 серпня 2022 року підписані зміни до формування е-первинки та подання
консолідованої фінзвітності. Зокрема, за Законом від 19.07.2022 р.
№2435-IX (раніше це законопроєкт №6244), залежно від характеру
господарської операції та технології обробки облікової інформації до
первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити.
Первинні документи, створені автоматично в електронній формі
програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи,
застосовуються у бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного
на електронний документ ЕЦП чи печатки з дотриманням вимог
законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

