ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за січень 2016 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 12.11.2015 N 794-VІІІ
Про Державне бюро розслідувань
16 січня 2016 року в газеті "Голос України" опубліковано Закон України
"Про Державне бюро розслідувань", який визначає правові основи організації
та діяльності Державного бюро розслідувань.
Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади,
що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення,
припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його
компетенції.
Зокрема, Законом визначено, що Державне бюро розслідувань вирішує
завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо
відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України
"Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої
категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних
органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів
Національного антикорупційного бюро України;
2)
злочинів,
вчинених
службовими
особами
Національного
антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора України
- керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими
прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків,
коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів
підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро
України;
3) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби
(військових злочинів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального
кодексу України.
Систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат,
територіальні органи, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науководослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі,
оперативні та інші підрозділи. Організаційну структуру Державного бюро
розслідувань затверджує Директор Державного бюро розслідувань за
погодженням із Кабінетом Міністрів України.
Нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під час
проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування
здійснює Генеральний прокурор України безпосередньо та через
уповноважених ним прокурорів.
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Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до Закону
України від 16 грудня 1993 року №3723-ХІІ "Про державну службу", якими
доповнено статтю 14 новим положенням, яким визначено, що для окремих
категорій державних службовців законом можуть бути визначені особливості
визнання дисциплінарного проступку підставою для припинення державної
служби. Крім цього, змінами до статті 15 установлено, що з метою здійснення
конкурсного добору на посади державних службовців у центральному органі
виконавчої влади із спеціальним статусом законом може бути встановлено
інший порядок утворення конкурсної комісії та проведення конкурсу.
Закон набирає чинності з дня утворення Кабінетом Міністрів України
Державного бюро розслідувань, але не пізніше 1 березня 2016 року, крім
положень частин другої та третьої статті 11 цього Закону (щодо формування
Конкурсної комісії), які набирають чинності з 1 січня 2016 року.
2. Закон України
від 28.01.2016 N 948-VІІІ
Про внесення змін до статті 149 Регламенту Верховної Ради України
Законом вносяться зміни до статті 149 Регламенту Верховної Ради
України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради
України", якими визначено, що Верховна Рада може прийняти законопроект,
передбачений статтею 155 Конституції України, за умови, що законопроект за
висновком Конституційного Суду України визнаний таким, що відповідає
вимогам статей 157, 158 Конституції України, та Конституційний Суд України
не висловив щодо нього застережень, і цей законопроект відповідно до статті
155 Конституції України був попередньо схвалений Верховною Радою цього ж
скликання на попередній черговій сесії Верховної Ради.
Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України (який за
висновком Конституційного Суду України відповідає вимогам статей 157, 158
Конституції України) був попередньо схвалений Верховною Радою і не був
розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, то такий
законопроект розглядається Верховною Радою на наступній за нею черговій
сесії.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 29.01.2016).
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 19.01.2016 №15/2016
Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів
Указом Президента України №15/2016 ліквідовано три районних суди в
місті Херсоні: Дніпровський районний суд міста Херсона, Комсомольський
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районний суд міста Херсона, Суворовський районний суд міста Херсона та
утворено Херсонський міський суд.
Кабінету Міністрів України доручено забезпечити фінансування заходів,
пов'язаних із реалізацією цього Указу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" від 21.01.2016).
2. Указ Президента України
від 23.01.2016 №21/2016
Про переведення суддів
Указом Президента України №21/2016 переведено суддів у межах
п'ятирічного строку:
Зарічного районного суду міста Сум МІЛІЦІАНОВА Романа Валерійовича
на роботу на посаді судді господарського суду Вінницької області;
господарського суду Вінницької області СТЕФАНІВ Тетяну Василівну на
роботу на посаді судді господарського суду Івано-Франківської області;
господарського суду Донецької області КОЛЕСНИКА Романа
Миколайовича на роботу на посаді судді господарського суду Київської області;
Нововолинського міського суду Волинської області ГОРЕЦЬКУ Зоряну
Володимирівну на роботу на посаді судді господарського суду Львівської
області;
господарського суду Рівненської області ТРУСКАВЕЦЬКОГО Василя
Петровича на роботу на посаді судді господарського суду Львівської області;
господарського суду Тернопільської області ГАЛАМАИ Олесю Зеновіївну
на роботу на посаді судді господарського суду Львівської області;
Богунського районного суду міста Житомира КОРЯЦЬКУ Вікторію
Олександрівну на роботу на посаді судді господарського суду Миколаївської
області;
господарського суду Миколаївської області на роботу на посадах суддів
господарського суду Одеської області: БЕЗДОЛЮ Дмитра Олександровича,
БЕЗДОЛЮ Юлію Сергіївну;
Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області
РОМАНЮК Юлію Геннадіївну на роботу на посаді судді господарського суду
Рівненської області;
господарського суду Луганської області БАЙБАКА Олега Івановича на
роботу на посаді судді господарського суду Харківської області;
господарського суду Рівненської області ПАВЛЕНКА Євгена
Валерійовича на роботу на посаді судді господарського суду міста Києва.
Суддю господарського суду Донецької області МАТЮХІНА Володимира
Івановича, обраного безстроково, переведено на роботу на посаді судді
господарського суду Дніпропетровської області.
3. Указ Президента України
від 30.01.2016 №28/2016
Про звільнення суддів
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Указом Президента України №28/2016 звільнено з посад у зв'язку з
порушенням присяги судді:
суддів господарського суду Автономної Республіки Крим:
БІЛОУС Марину Олександрівну, ГРИЗОДУБОВУ Анастасію Миколаївну,
ЛАГУТІНУ Наталю Михайлівну, ЛУКАЧОВА Станіслава Олеговича,
ПЄТУХОВУ Надію Семенівну, РАДВАНОВСЬКУ Юлію Анатоліївну;
суддів господарського суду міста Севастополя:
АРХИПЕНКА Олександра Михайловича, ПОГРЕБНЯКА Олексія
Станиславовича.
4. Указ Президента України
від 26.01.2016 №22/2016
Про призначення В. Колісника суддею Конституційного Суду України
Указом Президента України №22/2016 призначено КОЛІСНИКА Віктора
Павловича суддею Конституційного Суду України.
5. Указ Президента України
від 26.01.2016 №23/2016
Про призначення В. Мойсика суддею Конституційного Суду України
Указом Президента України №23/2016 призначено
Володимира Романовича суддею Конституційного Суду України.

МОЙСИКА

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.01.2015 N 3
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету
Міністрів України
Постановою Кабінету Міністрів України визнано такими, що втратили
чинність акти Кабінету Міністрів України, які стосувалися питання порядку
безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на
право власності на земельні ділянки.
Акти на право власності на земельні ділянки на даний час не передбачені
чинним Земельним кодексом України. Саме тому Кабінетом Міністрів України
прийнято рішення щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність
до чинного законодавства.
Зокрема, згідно переліку, втратили чинність:
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 "Деякі
питання реалізації права власності на землю громадянами України" (зі
змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 951 "Про
спрямування у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів
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з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на
право власності на земельні ділянки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1112 "Про
додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України
державних актів на право власності на земельні ділянки";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1511
"Про здійснення попередньої оплати робіт з безоплатних оформлення та видачі
громадянам України державних актів на право власності на земельну ділянку".
Постанова набирає чинності з дня опублікування ( опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 23.01.2016).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 20.01.2015 N 37
Деякі питання виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
та державної соціальної допомоги
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. N 318 "Про
удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних
установ та державної соціальної допомоги", відповідно до яких визначено, що
уповноваженими банками можуть бути банки:
частка активів яких становить не менш як 1 відсоток активів банківської
системи;
які на час проведення конкурсу провадять діяльність на банківському
ринку не менше трьох років;
які володіють облігаціями внутрішньої державної позики в розмірі не
менш як 20 відсотків регулятивного капіталу банку;
до яких протягом трьох останніх місяців на момент подання документів
до постійно діючої комісії Національним банком не застосовувались заходи
впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком
операцій у зв'язку з виявленням фактів здійснення операцій з підвищеним
ризиком
та
віднесення
банку
до
категорії
проблемного
або
неплатоспроможного;
які протягом трьох останніх місяців на момент подання документів до
постійно діючої комісії дотримуються економічних нормативів, установлених
Національним банком;
які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, крім
випадків, передбачених законом, та не мають фінансової заборгованості перед
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо сплати зборів, штрафів, пені;
у яких відсутня заборгованість із сплати податків і зборів;
щодо яких, або до власників істотної участі в яких, або до пов'язаних осіб
яких не було застосовано Україною, іноземними державами - членами
Організації економічного співробітництва та розвитку чи Євросоюзом санкцій
протягом останніх дванадцяти місяців на момент подання документів до
постійно діючої комісії;
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у яких кількість емітованих ними електронних платіжних засобів
(платіжних карток) державної багатоемітентної платіжної системи, платіжною
організацією якої є резидент, становить не менш як 10 відсотків загальної
кількості емітованих ними електронних платіжних засобів (платіжних карток).
Банки, у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків, є
уповноваженими банками на постійній основі.
Постановою установлено, що банки, які до дати набрання чинності цією
постановою стали переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків,
через які повинна здійснюватися виплата заробітної плати працівникам
бюджетних установ, і у тримісячний строк не забезпечили виконання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. N 318, припиняють
виконання функцій уповноваженого банку на підставі рішення постійно діючої
конкурсної комісії.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу
одинадцятого змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1
січня 2017 року (опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 03.02.2016).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.01.2015 N 46
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня
2002 р. N 620
Постановою Кабінету Міністрів України викладено в новій редакції
Тимчасове положення про порядок проведення розрахунків за надання
населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників
природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року N 620.
Це Тимчасове положення визначає порядок проведення розрахунків між
постачальниками, операторами газорозподільних систем та споживачами
природного газу у разі використання загальнобудинкових вузлів обліку
природного газу, які складаються, зокрема, з лічильника природного газу та
засобу дистанційної передачі даних на будинок (групу будинків). Зазначені
будинкові вузли обліку встановлюються на ввідних газопроводах на будинки,
групу будинків. Вимоги до облаштування та експлуатації будинкового вузла
обліку встановлюються Правилами обліку природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання,
затвердженими наказом Мінпаливенерго від 27 грудня 2005 р. N 618, та
Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 30 вересня 2015 р. N 2494.
Дія порядку проведення розрахунків, передбаченого цим Тимчасовим
положенням, поширюється на всіх суб'єктів (учасників) ринку природного газу.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 09.02.2016).
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Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Державної судової адміністрації України
від 16.01.2016 №9
Про затвердження Інструкції з підготовки та надсилання, приймання та
обробки, оприлюднення та зберігання електронних копій судових рішень в
Єдиному державному реєстрі судових рішень
Наказом Державної судової адміністрації України від 16 січня 2016 року
№9 затверджено Інструкцію з підготовки та надсилання, приймання та обробки,
оприлюднення та зберігання електронних копій судових рішень в Єдиному
державному реєстрі судових рішень.
Інструкція визначає порядок підготовки та надсилання електронних копій
судових рішень судом, приймання та обробки електронних копій судових
рішень адміністратором Реєстру, оприлюднення та зберігання електронних
копій судових рішень у Реєстрі адміністратором Реєстру.
Електронна копія судового рішення (процесуальний документ, який
підлягає внесенню до Реєстру - вирок, рішення, постанова, ухвала, наказ тощо)
виготовляється судом із застосуванням вбудованого редактора автоматизованої
системи документообігу суду.
Зокрема, Інструкцією зазначено, що для кожної електронної копії
судового рішення автоматизованою системою документообігу суду формуються
такі реєстраційні відомості:
1) найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення;
2) код суду згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА
України;
3) форма судочинства (цивільне, кримінальне, господарське,
адміністративне, розгляд справ про адміністративні правопорушення);
4) форма судового рішення;
5) дата ухвалення (постановлення) судового рішення;
6) єдиний унікальний номер справи;
7) відмітка про розгляд справи в закритому судовому засіданні;
8) відмітка про необхідність оприлюднення судового рішення згідно з
вимогами Закону України "Про доступ до судових рішень" через один рік після
внесення такого судового рішення до Реєстру;
9) категорія справи;
10) дата ухвалення (постановлення) судового рішення, що переглядається;
11) найменування та код суду, що ухвалив (постановив) судове рішення,
яке переглядається, згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА
України;
12) склад суду із зазначенням прізвища та ініціалів судді (суддів);
13) найменування сторін судового процесу;
14) статус сторін судового процесу (фізична особа, юридична особа,
державний орган, підприємство, установа, організація тощо).
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Реєстраційні відомості, що вище зазначені, повинні повністю відповідати
відповідним відомостям електронної копії судового рішення, до якої
відносяться ці відомості.
Відповідальність за правильне та своєчасне формування автоматизованою
системою документообігу суду реєстраційних відомостей, належить
відповідним працівникам апарату суду. Відповідальність за забезпечення
належного технічного функціонування автоматизованої системи документообігу
суду несе технічний адміністратор.
Електронна копія судового рішення (тип документа: "Ухвала", "Окрема
Ухвала", "Рішення", "Вирок", "Постанова", "Судовий Наказ"), а також
електронний документ з типом "Окрема думка судді" переводиться суддею в
стан "Оригінал", засвідчується електронним цифровим підписом судді та
надсилається до Реєстру згідно з вимогами Інструкції користувача
автоматизованої системи документообігу суду. Ці електронні копії документів,
надсилаються до Реєстру не пізніше наступного дня після виготовлення й
підписання цих документів.
Електронні копії судових рішень є документами безстрокового зберігання.
Наказ набирає чинності з 1 лютого 2016 року.
2. Наказ Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації
України
від 11.01.2016 №29/5/2
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних
договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо
вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових
рішень
Спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової
адміністрації України від 1.01.2016 №29/5/2 затверджено зміни до Інструкції
про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової
допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та
визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008
року N 1092/5/54, відповідно до статті 16 Закону України "Про міжнародні
договори України", статей 149, 150 Закону України "Про судоустрій і статус
суддів", статті 80 Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону
України "Про судовий збір".
Окрім цього, цим наказом викладено в новій редакції додаток 5 до
Інструкції щодо клопотання до компетентного суду.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України від 29.01.2016).

Акти Конституційного Суду України
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1. Висновок Конституційного Суду України
від 20.01.2016 №1-в/2016
у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку
щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України
Конституційним Судом України визнано зміни до Конституції України
щодо правосуддя такими, що відповідають вимогам статей 157, 158 Конституції
України.
Приводом для розгляду справи стало надходження до Конституційного
Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя) (реєстр. N 3524) згідно з Постановою Верховної Ради України "Про
включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого
скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя) і про його направлення до Конституційного Суду України" від 22
грудня 2015 року N 895-VIII для надання висновку щодо його відповідності
вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
У розділі I цього законопроекту пропонується:
- викласти в новій редакції статті 124 - 129, 130, 131, 147 - 149, 151, 153
Конституції України;
- доповнити Конституцію України статтями 129 1, 130 1, 131 1, 131 2, 148 1,
149 1, 151 1, 151 2;
- внести зміни до статей 29, 55, 59, 85, 92, 106, 108, 110, 111, 136, 150, 152,
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України;
- виключити з Конституції України розділ VII "Прокуратура".
Законопроект містить також розділ II "Прикінцеві та перехідні
положення".
Розглянувши справу, Конституційний Суд України дійшов висновку
визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України,
законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)
(реєстр. N 3524).
Крім того, десять суддів Конституційного Суду України висловили Окремі
думки стосовно Висновку Конституційного суду України у справі за зверненням
Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення змін
до Конституції України щодо правосуддя вимогам статей 157, 158 Конституції
України (реєстр. N 3524).
2. Висновок Конституційного Суду України
від 30.01.2016 №2-в/2016
у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку
щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158
Конституції України
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Конституційним Судом України визнано зміни до Конституції України
щодо правосуддя по доопрацьованому законопроекту такими, що відповідають
вимогам статей 157, 158 Конституції України.
Приводом для розгляду справи стало надходження до Конституційного
Суду України доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя) (реєстр. N 3524) в редакції від 26 січня 2016 року
згідно з Постановою Верховної Ради України "Про включення до порядку
денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя) і про його направлення до Конституційного Суду України"
від 28 січня 2016 року N 950-VIII для надання висновку щодо його
відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Доопрацьований законопроект доповнений положенням щодо надання
згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України
Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що
має наслідком його відставку з посади (зміни до пункту 25 частини першої
статті 85, частини п'ятої нової статті 131-1 Конституції).
Розглянувши справу, Конституційний Суд України дійшов висновку
визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України,
доопрацьований законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя) (реєстр. N 3524) в редакції від 26 січня 2016 року.
Крім цього, щодо цього висновку надано Окремі думки суддів
Конституційного Суду України Мельника М.І., Литвинова О.М., Касмініна О.В.
щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції
України.

