ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за січень 2012 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 13.01.2012 № 4335-VI
Про Державну програму приватизації
Державна програма приватизації на 2012-2014 роки визначає мету, шляхи,
способи, заходи і завдання приватизації державного майна.
Метою Програми є сприяння оптимізації частки державного сектору
економіки в умовах ринку, підвищення ефективності економіки та посилення її
конкурентоспроможності.
Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації
положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки".
2. Закон України
від 12.01.2012 № 4319-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння
обов'язкового безоплатного примірника документів
Законом вносяться зміни до деяких законодавчих актів щодо доставляння
обов’язкового безоплатного примірника документів.
Зокрема, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено
статтею 1867: "Недоставляння або порушення строку доставляння
обов’язкового безоплатного примірника документів".
Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.
3. Закон України
від 13.01.2012 № 4343-VI
Про внесення змін до розділу II Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за
порушення законодавства про захист персональних даних" щодо
перенесення терміну введення в дію.
Законом змінюється порядок набрання чинності Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних",
який набирає чинності з 1 липня 2012 року.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
4. Закон України
від 13.01.2012 № 4336-VI

Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо
реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки
Законом вносяться зміни до таких законів: Закону України "Про
приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)", Закон України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі", Закон України "Про
особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", та визнати
такими, що втратили чинність: Закон України "Про формування конкурентних
засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні
юридичних осіб", пункт 2 Постанови Верховної Ради України "Про порядок
введення в дію Закону України "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі".
Метою Закону є удосконалення законів з питань приватизації,
формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення
прозорості та відкритості приватизаційного процесу, забезпечення реалізації
нової Державної програми приватизації, вимог до процесу реформування
власності на завершальному етапі.
Змінами до законів передбачено:
чітке визначення об'єктів державної власності, що підлягають
приватизації;
запровадження передприватизаційної підготовки державних об'єктів, що
раніше містилося в тексті Програми приватизації; встановлення вимог до
уповноважених органів управління, які формуватимуть пропозиції для
включення об'єктів на приватизацію;
чітке визначення способів приватизації (аукціон, конкурс з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону, аукціон із зниженням ціни, аукціон
без оголошення ціни, продаж на фондових біржах), які забезпечать спрощений
та інтенсивний продаж об'єктів масової приватизації, що дозволить швидко
реалізувати об'єкти, які користуються низьким попитом;
визначення класифікації об'єктів приватизації, що раніше містилося в
тексті Програми, уточнення класифікації з урахуванням нового етапу
приватизації;
визначення чіткого строку проведення приватизації об'єкта з моменту
прийняття рішення про його приватизацію до завершення приватизації об'єкту;
удосконалення норм, що регулюють прийняття рішень та продаж об'єктів
приватизації разом із земельними ділянками;
особливості приватизації об'єктів за групами;
положення щодо закріплення пакетів акцій у державній власності,
дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції в процесі
приватизації.
Значна увага в проекті приділена процесу підготовки та приватизації
об'єктів групи Г, які здійснюються на засадах індивідуальної приватизації, коли
всі етапи та процедури приватизації передбачають врахування індивідуальних
особливостей таких підприємств; вивчення кон'юнктури ринку та попиту на
конкретний об'єкт, інформаційну підтримку їх приватизації.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім абзаців сімдесят третього - дев'яносто другого підпункту 5,
абзаців четвертого та п'ятого підпункту 8, абзаців двадцять другого, тридцять
восьмого та тридцять дев'ятого підпункту 21, абзаців вісімнадцятого - двадцять
четвертого підпункту 26 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають
чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
5. Закон України
від 12.01.2012 № 4318-VI
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України
Законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу України, Закону
України "Про енергозбереження", "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування", "Про виконавче провадження", "Про правовий режим майна у
Збройних Силах України".
Бюджетний кодекс доповнено статтею 24-1, в якій визначається порядок
створення у складі Державного бюджету державного фонду регіонального
розвитку та напрями використання його коштів. При складанні проекту
Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на
наступні за плановим два бюджетні періоди державний фонд регіонального
розвитку передбачається в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу
доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на
відповідний бюджетний період.
Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на
підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і
заходів на конкурсних засадах у межах індикативного прогнозного обсягу
коштів державного фонду регіонального розвитку з дотриманням таких
критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами
Києвом і Севастополем:
70 відсотків коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає
у відповідному регіоні;
30 відсотків коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного
розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в
розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків
середнього показника по Україні).
За результатами здійснення оцінки та відбору центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики до 1 серпня року, що передує
плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції
щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком
відповідних програм і заходів.
Порядок підготовки, оцінки та відбору програм і заходів, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку,
та порядок використання таких коштів визначаються Кабінетом Міністрів
України.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім підпункту 9 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає
чинності з 1 липня 2012 року, та підпункту 5 пункту 1 і пунктів 2 - 5 розділу I
цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
6. Закон України
від 12.01.2012 № 4311-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
законодавства
у
сфері
телебачення
і
радіомовлення
Законом вносяться зміни до Законів України: "Про радіочастотний ресурс
України", Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення", "Про телебачення і радіомовлення".
Закон сприяє удосконаленню законодавчого регулювання питання
трактування назв висновків, які є підставою для оголошення Національною
радою конкурсів на отримання телерадіоорганізаціями ліцензій на мовлення.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
7. Закон України
від 12.01.2012 № 4312-VI
Про професійний розвиток працівників
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
функціонування системи професійного розвитку працівників.
Метою державної політики у сфері професійного розвитку працівників є
підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб
шляхом сприяння роботодавцю в ефективному використанні праці та
забезпеченні досягнення належного професійного рівня працівниками.
Державна політика у сфері професійного розвитку працівників
формується за принципами:
доступності професійного розвитку працівникам;
вільного вибору роботодавцем форм і методів забезпечення професійного
розвитку працівників з урахуванням специфіки їх роботи;
додержання інтересів роботодавця та працівника;
безперервності процесу професійного розвитку працівників.
Організація
професійного
навчання
працівників
здійснюється
роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої
діяльності відповідно до вимог законодавства.
Професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у
роботодавця та на договірній основі у професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях.
Фінансування професійного розвитку працівників здійснюється
роботодавцем за рахунок власних коштів та інших не заборонених
законодавством джерел.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

8. Постанова Верховної Ради України
від 12.01.2012 №4324-VI
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
безстроково на посаду судді господарського суду Рівненської області Крейбух
Олену Геннадіївну.
9. Постанова Верховної Ради України
від 12.01.2012 №4325-VI
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати суддю
раніше обраного безстроково, на посади судді Вищого господарського суду
України Погребняка Володимира Яковлевича.
10. Постанова Верховної Ради України
від 12.01.2012 №4326-VI
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
безстроково на посаду судді господарського суду Автономної Республіки Крим
Копилову Ольгу Юріївну.
11. Постанова Верховної Ради України
від 12.01.2012 №4328-VI
Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 3, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України Верховна Рада України постановила звільнити суддю господарського
суду Автономної Республіки Крим Ковтун Ларису Олексіївну - у зв'язку з
поданням заяви про відставку.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 03.01.2012 року №1/2012
Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указом Президента внесено зміни до Положення про Державне агентство
земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 8
квітня 2011 року N 445 та до інших указів Президента. Зокрема, змінами

доповнено основні напрямки діяльності Державного агентства земельних
ресурсів України.
Державне агентство земельних ресурсів України є центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів та топографо-геодезичної і
картографічної діяльності, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та
продовольства України, входить до системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин та
топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
2. Указ Президента України
від 11.01.2012 року №8/2012
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента
України
Втратили чинність такі Укази Президента:
- Указ Президента України від 10 грудня 2003 року N 1425 "Про
Положення про порядок розгляду питань щодо призначення суддів на
адміністративні посади в судах загальної юрисдикції (крім адміністративних
посад у Верховному Суді України) та звільнення з цих посад";
- Указ Президента України від 30 червня 2004 року N 697 "Про
Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо
призначення на посаду професійного судді вперше";
- Указ Президента України від 11 вересня 2006 року N 747 "Про внесення
змін до Указів Президента України від 10 грудня 2003 року N 1425 і від 30
червня 2004 року N 697" та інші.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
3. Указ Президента України
від 11.01.2012 року №7/2012
Про переведення суддів
Указом Президента відповідно до статті 73 та частини першої статті 80
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" переведено суддю обраного
безстроково Львівського апеляційного господарського суду Тупицького
Олександра Миколайовича на роботу на посаду судді Дніпропетровського
апеляційного господарського суду.
4. Указ Президента України
від 11.01.2012 року №11/2012
Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України
Указом Президента внесено зміни до Положення про Міністерство
юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011
року N 395.
Зокрема, змінами доповнено такі основні напрямки діяльності

Міністерства юстиції України:
- забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої
влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової
допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань
реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу";
- затверджує нормативно-правові акти із питань функціонування системи
безоплатної правової допомоги та надання такої допомоги відповідно до
закону;
- надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної
первинної правової допомоги;
забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної первинної
правової допомоги;
- відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної
вторинної правової допомоги;
- утворює центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
контролює їх діяльність.
Повноваження щодо загального управління у сфері надання безоплатної
первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги
Міністерство юстиції України здійснює за участю Центру правової реформи і
законопроектних робіт, що належить до сфери його управління".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
5. Указ Президента України
від 23.01.2012 року №29/2012
"Про призначення суддів"
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президента України постановлено призначити строком на
п'ять років у місцевих господарських судах на посади:
суддів господарського суду Вінницької області:
Маслія Ігоря Володимировича,
Стефанів Тетяну Василівну,
Тварковського Анатолія Анатолійовича;
суддів господарського суду Дніпропетровської області:
Бондарчук Віту Вікторівну,
Ємельянову Ольгу Олександрівну,
Казарцеву Валерію Вадимівну,
Кобилянського Костянтина Миколайовича,
Соловйову Анастасію Євгенівну;
суддів господарського суду Донецької області:
Гурову Анастасію Ігорівну,
Стукаленко Катерину Іллівну,
Уханьову Ольгу Олегівну;
судді господарського суду Запорізької області
Науменка Артура Олеговича;
судді господарського суду Луганської області

Секірського Андрія Валерійовича;
судді господарського суду Львівської області
Король Мар'яну Романівну;
судді господарського суду Одеської області
Антощук Світлану Іванівну;
суддів господарського суду Рівненської області:
Горплюка Андрія Миколайовича,
Гудзенко Ярославу Олександрівну,
Павленка Євгена Валерійовича,
Романюка Романа Васильовича;
суддів господарського суду Харківської області:
Денисюк Тетяну Станіславівну,
Лавренюк Тетяну Анатоліївну,
Макаренко Оксану Вікторівну,
Пономаренко Тетяну Олександрівну;
суддів господарського суду міста Києва:
Куркотову Євгенію Борисівну,
Стасюка Сергія Васильовича.
6. Указ Президента України
від 25.01.2012 року №33/2011
Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування
Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост
Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у
депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на
посади сільських, селищних, міських голів, у тому числі відомості, подані
особисто.
Спеціальна перевірка відомостей про кандидатів на посаду судді
здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про судоустрій і статус
суддів".
Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:
притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за
корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним
стягненням за корупційні правопорушення;
достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
наявності в особи корпоративних прав;
стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання,
підвищення кваліфікації;

громадянства;
інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання
кандидатом неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який)
здійснює призначення (обрання) на посаду, відмовляє такому кандидату у
призначенні (обранні) на посаду та протягом трьох робочих днів з дня
надходження відповідної інформації повідомляє про виявлений факт
правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку.
Рішення про відмову кандидату у призначенні (обранні) на посаду з
підстави, зазначеної в абзаці першому цього пункту, може бути оскаржено до
суду.
Указ набирає чинності з 28 січня 2012 року.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.01.2012 № 15
Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі
застосування застави як запобіжного заходу
Порядок визначає механізм внесення коштів у національній грошовій
одиниці на спеціальний рахунок органу, в провадженні якого перебуває
кримінальна справа, відкритий в органі Казначейства, в разі застосування
застави як запобіжного заходу з метою забезпечення належної поведінки особи,
щодо якої застосовано такий захід.
Застава може бути внесена:підозрюваним, обвинуваченим, підсудним;
іншою фізичною чи юридичною особою.
Розмір застави визначається у постанові судді (ухвалі суду) про обрання
стосовно підозрюваного, обвинуваченого, підсудного запобіжного заходу у
вигляді застави, яка є єдиною підставою для зарахування коштів на депозитний
рахунок органу.
У разі відмови фізичної чи юридичної особи, яка є заставодавцем, від
узятих на себе зобов’язань до виникнення підстав для звернення застави в
дохід держави застава повертається відповідно до постанови судді (ухвали
суду) в п’ятиденний строк з дня обрання стосовно особи нового
запобіжного заходу.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.01.2012 № 16
Про затвердження Порядку зберігання документів і використання
відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття
валютного рахунка в установі банку-нерезидента
Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" Кабінет Міністрів України затвердив Порядок

зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей
щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.
Цей Порядок визначає механізм зберігання документів і використання
відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру (далі - декларація) осіб, зазначених у пункті 1 та
підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції", та відомостей щодо відкриття такими особами
валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі - валютний рахунок).
Декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів
державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб
публічного права в особових справах осіб, зазначених у пункті 1 цього
Порядку.
Декларації, подані особами у разі призначення або обрання їх на посади,
зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції", зберігаються у кадрових підрозділах
відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування
разом з іншими документами щодо проведення спеціальної перевірки стосовно
таких осіб.
Відомості, зазначені у деклараціях осіб, перелічених у частині другій
статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також
осіб, які претендують на зайняття чи займають виборні посади в органах влади
або посади державних службовців, службовців органів місцевого
самоврядування першої чи другої категорії, надаються у разі надходження
відповідного запиту в порядку, встановленому Законом України "Про доступ до
публічної інформації".
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.01.2012 № 37
Про затвердження Порядку визначення розміру збитків, завданих
власникам цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва, та їх відшкодування
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок визначення розміру
збитків, завданих власникам цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва, та їх відшкодування.
Порядок установлює механізм визначення розміру збитків, завданих
власникам цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими
здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового
будівництва, у разі прийняття органами місцевого самоврядування або
органами виконавчої влади за їх ініціативою у випадках та порядку,
передбачених законом, рішення, наслідком якого є зміна користувача земельної
ділянки (припинення права користування земельною ділянкою або розірвання
договору оренди), призначеної для спорудження зазначеного об’єкта, що

фінансується із залученням коштів фізичних та/або юридичних осіб шляхом
емісії облігацій, а також відшкодування таких збитків.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 18.01.2012 № 27
Про внесення змін до Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у
разі застосування застави як запобіжного заходу
Порядок визначає механізм внесення, повернення та звернення у дохід
держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який
обраний з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої
застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до органу дізнання, слідчого,
прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов’язків,
передбачених положеннями Кримінально-процесуального кодексу України.
Розмір застави визначається у постанові (ухвалі) судді чи суду про обрання
стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.
Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі копії постанови
(ухвали) судді чи суду, в якій міститься рішення про звернення застави в дохід
держави, прийнятої у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним
кодексом України. Копія постанови (ухвали) судді чи суду протягом п’яти днів
з дня набрання нею законної сили надсилається суддею (судом), який її
прийняв, до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду,
на який було внесено заставу.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1.Постанова Національного банку України
від 28.12.2011 N 479
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2012 р. за N 96/20409
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного
банку України
Національний банк України постановою від 28.12.2011 вніс зміни до
Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, за якими,
зокрема:
встановлено норматив співвідношення регулятивного капіталу
зобов'язань (Н3-1), що є обов'язковим для виконання всіма банками;
змінився порядок визначення розміру регулятивного капіталу банку;
не поширюється на новостворений банк протягом одного року з дня
отримання ним банківської ліцензії вимога щодо того, що розмір регулятивного
банку не може бути меншим, ніж його статутний капітал;

банк має право залучати кошти на умовах субординованого боргу в
іноземній валюті при наявності генеральної ліцензії на здійснення валютних
операцій;
змінився перелік документів, необхідних для отримання дозволу на
врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу;
зазнали змін вимоги щодо укладання угоди про залучення коштів на
умовах субординованого боргу.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім змін,
що стосуються порядку вирахування коштів до основного капіталу банку,
складу додаткового капіталу, порядку отримання спеціальних значень
економічних нормативів, установлених для спеціалізованих банків довірчого
управління, які набирають чинності 01.04.2012, змін щодо положення відносно
розрахунку нормативу поточної ліквідності, які набирають чинності 01.07.2012,
та змін щодо нормативу (коефіцієнту) співвідношення регулятивного капіталу
до зобов'язань (Н3-1), які набирають чинності 01.01.2013.
2. Постанова Національного банку України
від 15.12.2011 N 456
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
20січня 2012 р. за N 83/20396
Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність
Національного банку України
Національний банк України постановою від 15.12.2011 N 456 виклав у
новій редакції Положення про депозитарну діяльність Національного банку
України, відповідно до якого Нацбанк здійснює депозитарну діяльність з
державними цінними паперами (далі - ДЦП), що допущені до обігу в
Національній депозитарній системі, виконуючи функції депозитарію та
зберігача цінних паперів щодо ДЦП.
Положенням встановлено:
види депозитарної діяльності, які може здійснювати Нацбанк;
повноваження депозитарію на ринку ДЦП;
порядок укладання та виконання депозитарних договорів та договорів про
кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП із фондовими біржами;
регламент депозитарію;
порядок обслуговування депозитарієм операцій емітента щодо
випущених ним ДЦП;
порядок обслуговування депозитарієм операцій та розрахунків за
договорами щодо ДЦП.
Постанова набирає чинності 21 травня 2012 року.
15.02.2012р.

Відділ по роботі з актами
законодавства ВГСУ

