Інформаційна довідка щодо законодавчої бази програми ЗБЗ
I. Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в
ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового
знищення" від 25 жовтня 1993 року з урахуванням поправок від 27 серпня 2002 року та 18
вересня 2003 року, дію якої було продовжено до 31 грудня 2013 року ("Рамкова угода щодо
ВЗЗ між Україною та США").
II. Угода між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони
Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання
розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході
розробки біологічної зброї" від 29 серпня 2005 року
III. Імплементаційна домовленість щодо проведення ревізій та перевірок допомоги
Сполучених Штатів Америки Україні у зв’язку з угодою між Сполученими Штатами
Америки та Україною від 25 жовтня 1993 року, від 5 березня 1996 року
IV. Параграф III Закону України “Про міжнародні договори України ” № 1906-IV
від 29 червня, 2004.
Стаття 19. Дія міжнародних договорів України на території
України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15/parao142#o142)
1. Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм
національного законодавства.
2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що
передбачені у відповідному акті законодавства України, то
застосовуються правила міжнародного договору.
Статті 15, 16, 17, 18 говорять, що міжнародні договори України підлягають
дотриманню всіма центральними органами виконавчої влади України та що
Міністерство закордонних справ України здійснює загальний нагляд за
виконанням міжнародних договорів України та інформує про неналежне
виконання відповідно Президента України або Кабінет Міністрів України і
вносить пропозиції щодо вжиття необхідних заходів.
V. Стаття 10 “Міжнародні договори” Цивільного кодексу України № 435-IV, від
16.01.2003; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

VI. Закон України “Про здійснення державних закупівель” № 2289-VI від 01.06.2010
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17/print1361283753634831
Стаття 6. Міжнародні зобов'язання України у сфері
закупівель
1. Якщо міжнародним договором України, згоду на
обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено
інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом,
застосовуються положення міжнародного договору України.
VI. Висновок Верховної Ради на проект ЗаконуУкраїни № 0182 від 22.09.2010 «Про
ратифікацію Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання
допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання
розповсюдженню зброї масового знищення» відносно того, що Рамкова угода не
потребує ратифікації.
VII Реєстрація проекту у Міністерстві екномічного розвитку та торгівлі для
Міністерства охорони здоров’я, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
України та Національної академії аграрних наук України Міністерстві (Реєстраційна
карта проекту 2225-04, від 21.05.12)
VIII. Огляд концепції розвитку системи людської медицини , від 22 жовтня, 2009 року
IX. Огляд концепції розвитку системи ветеринарної медицини від 27 січня, 2010 року.
Інші регуляторні посилання:
Параграф 1.24 наказу Державного казначейства України від 17 липня 2000 року N 64 про
прийняття на баланс небортних активів, отриманих безоплатно у вигляді технічної
допомоги.
Стаття 44 Постанови Кабінету Міністрів України № 153 від 15 лютого, 2002 року щодо
прийняття технічної допомоги на баланс.

