ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за січень 2011 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 11.01.2011 року № 2900-VI
"Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних
закупівель" щодо закупівель товарів та послуг у сфері природних
монополій та суміжних ринків"
Верховна Рада ухвалила Закон від 11.01.2011 № 2900-VI, відповідно до
якого дія статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" не
поширюється на закупівлю таких товарів (послуг):
- електрична енергія, її постачання, передача та розподіл;
- природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу
та постачання;
- теплова енергія, її постачання та транспортування;
- послуги з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2.Закон України
від 11.01.2011року № 2912-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами"
Законом внесено зміни до Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час
реклами. Внесеними змінами передбачено, що телеорганізація повинна
використовувати логотип або інші вихідні дані (найменування, позивні, або
емблему) під час усього ефірного часу, раніше було лише під час трансляції
телепередач.
3.Закон України
від 11.01.2011 № 2913-VI
"Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об'єктів
права спільної сумісної власності подружжя"
Законом внесено зміни до статті 61 Сімейного кодексу України щодо
об'єктів права спільної сумісної власності подружжя, якими доповнено статтю
новою частиною, зокрема, об'єктом права спільної сумісної власності
подружжя є житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок
приватизації державного житлового фонду, та земельна ділянка, набута
внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або
комунальної власності, у тому числі приватизації.
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Закон набирає чинності з 08.02.2011 року.
4. Закон України
від 11.01.2011 року № 2914-VI
" Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України"
Законом внесено зміни до статті 67 Кодексу законів про працю України,
щодо вихідних днів, відповідно до яких Кабмін не пізніше ніж за три місяці до
таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій
перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених
законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий
тиждень з двома вихідними днями.
Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації
Кабміну не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про
перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або
організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником).
5. Закон України
від 13.01.2011року № 2921-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування"
Звільняються від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу
безготівкової іноземної валюти за гривню.
6. Закон України
від 13 січня 2011 року № 2927-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" щодо порядку видачі дублікатів та копій
ліцензій"
Законом внесено зміни до Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" щодо порядку видачі дублікатів та копій
ліцензій. Зокрема, доповнено основні завданнями Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку є у встановленому нею порядку видає,
переоформлює, зупиняє дію або анулює ліцензії на провадження професійної
діяльності на ринку цінних паперів та видає дублікати і копії таких ліцензій.
7. Закон України
від 13 січня 2011 року № 2937-VI
"Про внесення зміни до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо особливостей
державної реєстрації центральних органів виконавчої влади"
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Законом внесено зміни до Закон України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо особливості державної
реєстрації центральних органів виконавчої влади. Зокрема, державна реєстрація
новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або
перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи
здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом Президента
України про призначення керівника відповідного центрального органу
виконавчої влади.
Для здійснення державної реєстрації керівник центрального органу
виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору:
- заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації
юридичної особи;
- засвідчену копію акта Президента України про призначення керівника
центрального органу виконавчої влади.
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання
належних документів вносить запис про здійснення державної реєстрації
центрального органу виконавчої влади як юридичної особи та повідомляє про
це органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України.
8. Закон України
від 13.01.2011 року № 2940-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про заходи, спрямовані на
забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу" щодо порядку погашення заборгованості"
Законом внесено зміни до Закону України "Про заходи, спрямовані на
забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу", відповідно до яких встановлено нову розрахункову дату, на яку
кожним з учасників розрахунків фіксується сума кредиторської та дебіторської
заборгованостей для погашення шляхом застосування механізмів – на 1 січня
2007 року.
Також, внесеними змінами встановлено нову розрахункову дату
продовження процедури погашення заборгованості підприємствами ПЕК до 1
січня 2013 року. Встановлено, що на строк участі підприємства ПЕК у
процедурі погашення заборгованості підлягають зупиненню виконавчі
провадження та заходи примусового виконання рішень щодо цього
підприємства із стягнення заборгованості, яка виникла до 1 січня 2012 року, що
підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про
виконавче провадження", крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної
допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з
трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди,
завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення
аліментів.
9. Постанова Верховної Ради України
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від 13.01.2011 №2934-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила: обрати на
посади суддів безстроково: Вищого господарського суду України Саранюка
Василя Івановича.
10. Постанова Верховної Ради України
від 13.01.2011 №2935-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила: обрати суддів,
раніше обраних безстроково, на посади судді Вищого господарського суду
України Прокопанич Галину Кризостанівну; Харківського апеляційного
господарського суду Плахова Олексія Вікторовича; господарського суду
Запорізької області Колодій Наталію Анатоліївну; господарського суду міста
Києва Зеленілу Наталію Іванівну, Шкурдову Людмилу Миколаївну.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 05.01.2011 року №5/2011
"Про переведення суддів"
Відповідно до частини першої статті 80 Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" постановив:
1.Перевести суддю Луганського апеляційного господарського суду
Бойченка Костянтина Івановича на роботу на посаді судді Донецького
апеляційного господарського суду.
2.Перевести
суддів
Київського
міжобласного
апеляційного
господарського суду на роботу на посадах суддів Київського апеляційного
господарського суду: Агрикову Олександру Володимирівну, Гаврилюка
Олександра Миколайовича, Жук Галину Андріївну, Корсакову Ганну
Валеріївну, Майданевича Анатолія Григоровича, Мальченко Антоніну
Олександрівну, Разіну Тетяну Іванівну, Рудченка Сергія Григоровича,
Тарасенко Кароліну Віталіївну, Ткаченка Бориса Олександровича,
Федорчука Руслана Васильовича, Чорногуза Михайла Георгійовича,
Яковлєва Михайла Леонідовича.
3. Перевести суддів Житомирського апеляційного господарського суду на
роботу на посадах суддів Рівненського апеляційного господарського суду:
Гулову Антоніну Григорівну, Щепанську Генію Антонівну.
4. Перевести суддів Луганського апеляційного господарського суду на
роботу на посадах суддів Харківського апеляційного господарського суду:
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Бородіну Ларису Іванівну, Медуницю Ольгу Євгеніївну.
2. Указ Президента України
від 12.01.2011року №20/2011
"Про обрання суддів"
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України постановив:
1. Призначити Кульбака Михайла Михайловича на посаду судді
господарського суду Полтавської області у межах п'ятирічного строку.
2. Призначити строком на п'ять років у місцевих господарських судах на
посади: судді господарського суду Дніпропетровської області Кармазіну Лесю
Петрівну; судді господарського суду Донецької області Сич Юлію
Володимирівну; судді господарського суду Київської області Лутак Тетяну
Василівну.
3. Указ Президента України
від 14.01.2011 року №33/2011
"Про переведення суддів"
Відповідно до частини першої статті 80 Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" постановив:
1. Перевести суддю Житомирського апеляційного господарського суду
Вечірка Ігоря Олександровича на роботу на посаді судді Дніпропетровського
апеляційного господарського суду.
2. Перевести суддю Запорізького апеляційного господарського суду
Антоніка Сергія Георгійовича на роботу на посаді судді Дніпропетровського
апеляційного господарського суду.
3.
Перевести
суддів
Київського
міжобласного
апеляційного
господарського суду на роботу на посадах суддів Київського апеляційного
господарського суду: Лобаня Олександра Ілліча, Сухового Валерія
Григоровича.
4. Перевести суддю Житомирського апеляційного господарського суду
Іоннікову Ірину Анатоліївну на роботу на посаді судді Рівненського
апеляційного господарського суду.
5. Перевести суддю господарського суду Донецької області Ємельянова
Артура Станіславовича на роботу на посаді судді господарського суду міста
Києва.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 року № 1
"Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово5

господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у
статутному капіталі яких є корпоративні права держави"
Постановою затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку,
що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному
капіталі яких є корпоративні права держави, у розмірі 30 відсотків.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 року № 5
"Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес,
номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень"
Постановою затверджено Положення про Єдину базу даних електронних
адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень, який
визначає порядок формування, ведення та надання доступу до Єдиної бази
даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних
повноважень.
Держателем Єдиної бази даних є ДСА, яка забезпечує її ведення, контролює
здійснення заходів, пов'язаних із захистом інформації, що в ній міститься,
укладає договори, відповідно до яких фінансуються витрати, пов'язані з
веденням Єдиної бази даних, та виконує інші функції.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.01. 2011 року № 18
"Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та
перерозподілу видатків бюджету"
Постановою затверджено Порядок передачі бюджетних призначень та
перерозподілу видатків бюджету, який визначає механізм передачі бюджетних
призначень та перерозподілу видатків бюджету, зокрема:
- передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника
бюджетних коштів до іншого;
- передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі
про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;
- перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального
обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику
бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок
зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним
фондами бюджету);
- перерозподілу видатків бюджету на централізовані заходи між
адміністративно-територіальними одиницями.
Дія Порядку не поширюється на розподіл бюджетних призначень
резервного фонду бюджету.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
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від 17.01. 2011 року № 20
"Деякі питання упорядкування структури апарату центральних органів
виконавчої влади"
Постановою внесено зміни до постанов Кабміну щодо упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади. Зокрема надається
право керівникам центральних органів виконавчої влади та Секретаріату
Кабінету Міністрів України в межах затвердженого фонду оплати праці
встановлювати:
- директорам департаментів, чисельність працівників яких перевищує 40
одиниць, та директорам департаментів, чисельність працівників яких
перевищує 70 одиниць, - посадові оклади, підвищені відповідно не більше ніж
на 10 відсотків та не більше ніж на 20 відсотків посадового окладу,
передбаченого схемою, затвердженою цією постановою;
- керівникам патронатних служб - посадові оклади на рівні посадового
окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 70 одиниць з
урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 20 відсотків;
- помічникам Міністра - посадові оклади на рівні посадового окладу
директора департаменту з чисельністю працівників понад 40 одиниць з
урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 10 відсотків.
За працівниками центральних органів виконавчої влади, переведеними у
межах органу на іншу посаду у зв'язку із скороченням чисельності працівників
та/або реорганізацією, а також працівниками центральних органів виконавчої
влади, переведеними на іншу посаду в інший центральний орган виконавчої
влади, до компетенції якого належать повноваження, виконання яких
працівник, що переводиться, забезпечував на попередній посаді, та
працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України, переведеними у зв'язку
із скороченням чисельності працівників та/або реорганізацією на іншу роботу в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України чи до органів виконавчої влади
зберігається медичне обслуговування, яким вони користувалися, та в межах
затвердженого фонду оплати праці посадовий оклад, надбавки за ранг та
вислугу років, а також інші надбавки та доплати, які були їм встановлені на час
переведення на іншу посаду, на період до зміни умов оплати праці, за яких
загальна сума зазначених виплат за новим місцем роботи (посадою)
перевищуватиме суму таких виплат за попереднім місцем роботи (посадою).
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 19.01.2011 року № 21
" Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами"
Постановою затверджено Порядок зупинення операцій з бюджетними
коштами, який визначає механізм застосування Мінфіном, органами Державної
казначейської служби, державної фінансової інспекції, місцевими фінансовими
органами, головними розпорядниками бюджетних коштів у межах наданих їм
повноважень до розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів такого
заходу впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами.
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Зупинення операцій з бюджетними коштами застосовується у разі
виявлення факту порушення вимог бюджетного законодавства і полягає у
зупиненні будь-яких операцій із здійснення платежів з рахунків розпорядників
та/або одержувачів. При цьому складається протокол про порушення
бюджетного законодавства.
Якщо факт порушення вимог бюджетного законодавства зафіксовано в акті
ревізії контролюючого органу, то протокол про порушення вимог бюджетного
законодавства не складається.
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 05.01.2011 року № 33
"Деякі питання надання платних адміністративних послуг"
Постановою установлено, що з 1 березня 2011 р. надання платних
адміністративних послуг здійснюється виключно бюджетними установами, а
також підприємствами, небюджетними установами та організаціями, на які
законодавчими актами або міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, покладено
повноваження щодо надання таких послуг, і державними підприємствами, що
належать до сфери управління Державної служби технічного регулювання.
7. Постанова Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2011 р. № 37
" Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
Постановою внесено зміни до Порядку складання, розгляду, затвердження
та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Зокрема,
кошторис бюджетної установи – основний плановий фінансовий документ
бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань
на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання
бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених
відповідно до бюджетних призначень.
Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за
якими встановлюються законом про Державний бюджет України за
загальнодержавними витратами та рішенням відповідної ради про
затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів,
здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам
бюджетних коштів і бюджетних програм щодо виконання державою
гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії,
мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, резервного фонду
місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами щодо виплати пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами.
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8. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.01. 2011 року № 39
" Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової
служби та органів державної казначейської служби в процесі
відшкодування податку на додану вартість"
З метою забезпечення координації дій органів державної податкової служби
та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на
додану вартість, Постановою затверджено Порядок взаємодії органів державної
податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі
відшкодування податку на додану вартість. Порядок визначає механізм
взаємодії органів державної податкової служби та органів державної
казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість.
9. Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.01. 2011 року № 50
"Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету
для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за
рахунок держави"
Постановою затверджено Порядок використання коштів державного
бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах
за рахунок держави, який визначає механізм використання коштів,
передбачених Мін'юсту за бюджетною програмою, яка передбачає надання
громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави.
Бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці адвокатів з надання
правової допомоги в кримінальних справах громадянам, звільненим особою,
яка провадить дізнання, слідчим, прокурором чи судом від оплати правової
допомоги у зв'язку з їх малозабезпеченістю, а також у разі, коли адвокат за їх
призначенням брав участь у процесі дізнання, досудового слідства, розгляді
кримінальної справи судом.
10. Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.01. 2011 року № 59
"Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу
бюджетної установи"
Відповідно до частини третьої статті 56 Бюджетного кодексу України
Кабінет Міністрів України затвердив Типове положення про бухгалтерську
службу бюджетної установи, яке визначає
завдання та функціональні
обов'язки бухгалтерської служби бюджетної установи, повноваження її
керівника-головного бухгалтера та вимоги до його професійнокваліфікаційного рівня.
Бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний
підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та
складності бухгалтерської роботи, - департамент, управління, відділ, сектор
або в бюджетній установ вводиться посада спеціаліста, на якого покладається
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виконання обов'язків бухгалтерської служби. Обов'язки бухгалтерської служби
може виконувати централізована бухгалтерія бюджетної установи, якій
підпорядковані інші бюджетні установи.
Також Міністерству фінансів доручено затвердити: до 1 березня 2011 р.
порядок погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного
бухгалтера бюджетної установи; до 1 грудня 2011 р. порядок проведення
оцінки
виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх
повноважень.
Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2011 р., крім підпунктів 1 і
3 пункту 7, підпункту 3 пункту 11 та пункту 18 Типового положення,
затвердженого цією постановою які набирають чинності з 1 січня 2013
року.
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19.01. 2011 року № 29-р
"Про схвалення Концепції удосконалення оплати праці працівників
бюджетної сфери"
Розпорядженням схвалено Концепцію удосконалення оплати праці
працівників бюджетної сфери з метою вдосконалення оплати праці працівників
бюджетної сфери та створення належних умов для підвищення ефективності їх
праці. Концепцію передбачається реалізувати протягом п'яти років.
З метою удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери
необхідно вжити заходів до, зокрема:
- поетапного підвищення заробітної плати працівників окремих галузей
бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної
сітки, із забезпеченням гарантій з оплати праці, що встановлені законами про
діяльність у галузі освіти, охорони здоров'я, культури і спорту;
- визначення на основі удосконаленої Єдиної тарифної сітки розмірів
посадових окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації,
складності виконуваних робіт та умов праці.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1.Наказ Фонду державного майна України
від 29.12.2010 № 1954
"Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу
цілісного майнового комплексу державного підприємства"
Наказом затверджено Положення про порядок віднесення майна до
такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного
підприємства, який визначає принципи та процедуру віднесення майна до
такого, що включається до складу цілісних майнових комплексів державних
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підприємств, у тому числі казенних підприємств, які не підлягають
приватизації.
Норми, визначені у Положенні, поширюються на державні підприємства,
в тому числі казенні підприємства, у випадках визначення майна як джерела
погашення податкового боргу платника податків.

07.02.2011р.

Правове управління ВГСУ
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