ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за лютий 2011 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 01.02. 2011 року № 2952-VI
"Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових
виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів"
Законом внесено зміни до Конституції України, відповідно до яких чергові
вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня
п'ятого року повноважень Верховної Ради України. Крім цього, передбачено
п'ятирічний термін повноважень депутатів Верховної Ради Криму і місцевих
рад. Вибори до Верховної Ради АР Крим, а також у місцеві органи влади також
проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень.
2. Закон України
від 03.02.2011 року № 2973-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску
через митний кордон України"
Законом внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо
здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через
митний кордон України. Зокрема, доповнено Митний кодекс України новим
визначенням попереднього документального контролю - контрольні заходи, які
полягають у перевірці документів та відомостей, необхідних для здійснення
державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного,
екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей і
здійснюються митними органами в пунктах пропуску через державний кордон
України щодо окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у
тому числі з метою транзиту).
Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
3. Закон України
від 03.02.2011 року № 2978-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
врегулювання трудових відносин у разі відмови у наданні допуску до
державної таємниці "
Законом внесено зміни до Кодексу законів про працю України та закону
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"Про державну таємницю" щодо врегулювання трудових (службових)
правовідносин між власником та громадянином, у разі ненадання останньому
допуску до державної таємниці.
4. Закон України
від 03.02.2011 року № 2979-VI
"Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо
оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого листа на
примусове виконання рішення третейського суду"
Законом внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України
щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого листа на
примусове виконання рішення третейського суду.
Основними положеннями Закону визначається підсудність справ про
оскарження рішень третейських судів, форма і зміст скарг на рішення
третейського суду та заяви про видачу виконавчого листа на виконання такого
рішення, порядок їх розгляду, підстави для скасування рішень третейського
суду.
5. Закон України
від 03.02.2011 року № 2980-VI
"Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України
щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого
документа на примусове виконання рішення третейського суду"
Законом внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України
щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого листа на
примусове виконання рішення третейського суду.
6. Закон України
від 03.02.2011 року № 2981-VI
"Про внесення зміни до статті 81 Цивільного процесуального кодексу
України"
Законом внесено зміни до статті 81 Цивільного процесуального кодексу
України щодо витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Відповідно до яких не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються
на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у справах про визнання і виконання рішення іноземного суду в
Україні на підставі міжнародного договору, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України(крім рішень іноземних чи міжнародних
арбітражів).

7. Закон України
від 03.02.2011 року № 2982-VI
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"Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді"
Законом внесено зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів",
якими удосконалено існуючий механізм призначення суддів на посаду судді
вперше, зокрема, питань, що стосуються спеціальної підготовки кандидатів на
посаду судді і для забезпечення ефективної роботи органів, відповідальних за
відбір суддів.
Законом передбачено, що спеціальна підготовка кандидата на посаду судді
включає теоретичне і практичне навчання на денній (очною) або заочною
формою. Організація спеціальної підготовки здійснюється Національною
школою суддів України.
8. Закон України
від 03.02.2011 N 2983-VI
"Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про третейські суди"
щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів
третейським судам"
Законом внесено зміни до статті 6 Закону України "Про третейські суди"
щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам",
відповідно до якого справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому
числі споживачів послуг банку (кредитної спілки) непідвідомчі третейським
судам.
Після набрання чинності прийнятим Законом третейські суди повинні
припинити розгляд вищезазначених справ, розгляд яких було розпочато до дня
набрання чинності прийнятим Законом, про що винести мотивовану ухвалу.
9. Закон України
від 03.02.2011 року № 2984-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок"
Законом внесено зміни до Закону України "Про поштовий зв'язок",
відповідно до яких Закон доповнено статтею, згідно з якою забороняються до
пересилання у поштових відправленнях вкладення, які можуть становити
загрозу життю та здоровґю людей, призводити до знищення чи псування
(пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання.
Перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях,
порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними
визначаються Кабінетом Міністрів України.
10. Закон України
від 03.02.2011 року № 2994-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо
вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств"
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Законом внесено зміни до Закону України "Про акціонерні товариства"
щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств. Зокрема,
статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено
переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що
пропонуються їх власником до відчуження третій особі. У разі якщо статутом
приватного акціонерного товариства передбачено переважне право його
акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій
особі, таке переважне право реалізовується відповідно до частин третьої шостої цієї статті. Порядок реалізації переважного права акціонерів на
придбання акцій приватного акціонерного товариства, що пропонуються їх
власником до відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється
статутом такого товариства.
У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного
акціонерного товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій
здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих
акцій. Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної
емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не
допускається.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати
виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи,
зазначеної у такому переліку.
11. Закон України
від 04.02.2011 року № 3011-VI
"Про внесення змін до статті 75 Закону України "Про банки і банківську
діяльність""
Законом внесено зміни до статті 75 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", якими передбачено право НБУ продовжувати дію
тимчасової адміністрації для системоутворюючих банків на термін до 18
місяців.
12. Постанова Верховної Ради України
від 03.02.2011 №2986-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 Донецької області
Плотніцького Бориса Дмитровича.
13.Постанова Верховної Ради України
від 03.02.2011 №2987-VI
"Про обрання суддів"
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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 суддів:
Рівненського апеляційного господарського суду Дужича Сергія
Порфирійовича,
Юрчука Михайла Івановича; Севастопольського
апеляційного господарського суду Дмитрієва Віктора Євгеновича;
господарського суду міста Києва Шевченка Віталія Юхимовича.
14. Постанова Верховної Ради України
від 03.02.2011 №2990-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 Донецької області
Мартюхіну Наталю Олександрівну.
15. Постанова Верховної Ради України
від 03.02.2011 №2991-VI
"Про звільнення суддів"
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила: звільнити з посади судді Київського
апеляційного господарського суду Євдокімова Олександра Валерійовича - у
зв'язку з поданням заяви про відставку за станом здоров'я, що перешкоджає
продовженню виконання обов'язків.
16. Постанова Верховної Ради України
від 17.02.2011 №3048-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 суддів господарського суду міста Києва Дідиченко
Марину Анатоліївну, Літвінову Марину Євгенівну.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 07.02.2011 року №179/2011
"Про звільнення судді"
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
даним Указом Президента України було звільнено Кочергіну Лесю
Русланівну з посади судді господарського суду Чернігівської області у зв'язку з
поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням.
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2. Указ Президента України
від 14.02.2011 року №208/2011
"Про переведення суддів"
Відповідно до частини першої статті 80 Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" Указом Президента було постановлено перевести суддю
Київського міжобласного апеляційного господарського суду Ільєнок Тетяну
Василівну на роботу на посаду судді Київського апеляційного господарського
суду.
3. Указ Президента України
від 14.02.2011 року №209/2011
"Про призначення суддів"
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президента України було постановлено: призначити строком
на п'ять років у місцевих господарських судах на посади судді господарського
суду Донецької області Демідову Поліну Віталіївну; судді господарського
суду міста Києва Ломаку Вікторію Сергіївну.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2011 р. № 81
"Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному
партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках
державно-приватного партнерства"
Постановою затверджено Порядок надання приватним партнером
державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках
державно-приватного партнерства, визначає процедуру надання приватним
партнером державному партнеру інформації про виконання договору,
укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 02.02.2011 р. № 98
"Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також
інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами
та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів"
Постановою затверджено суми витрат на відрядження державних
службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.
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Установлено, що в разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами
запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням стороною, яка приймає,
або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах,
конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності
підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами
запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням організаторами таких
заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у
відсотках сум добових витрат для відповідної держави.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.02.2011, № 130
"Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2006 р. N 1404"
Кабмін постановою від 23.02.2011 N 130 вніс зміни до своєї постанови від
09.10.2006 N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти", якими встановив, що у договорах про
закупівлю періодичних видань за бюджетні кошти можна передбачати
попередню оплату на строк не більше одного року. На таких же умовах
дозволено укладати договори Аграрному фонду при закупівлі об'єктів
державного цінового регулювання майбутнього врожаю до державного
інтервенційного фонду.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва
від 14.02.2011 № 17
" Про затвердження Положення про порядок доступу судів загальної
юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців"
З метою надання на безоплатній основі судам загальної юрисдикції
безперешкодного доступу до відомостей Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Наказом затверджено
Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
09.03.2011р.
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