ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за лютий 2014 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 21.02.2014 N 746-VIІ
Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального
кодексів України щодо імплементації до національного законодавства
положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції
Законом вносяться зміни до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України.
Зокрема, вносяться зміни до статті 364 Кримінального кодексу, відповідно
до яких передбачається відповідальність за зловживання владою або службовим
становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди
для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання
службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам
служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам,
свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським
інтересам, або інтересам юридичних осіб. Також зі статті 364 виключено
частину третю, якою передбачається відповідальність за дії, передбачені
частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником
правоохоронного органу, з одночасною криміналізацією частини таких діянь
новою редакцією статті 365 Кримінального кодексу в межах перевищення влади
або службових повноважень.
Одночасно виключено стаття 365-1 щодо "Перевищення повноважень
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми", стаття 423 "Зловживання військовою
службовою особою владою або службовим становищем" та стаття 424
"Перевищення військовою службовою особою влади чи службових
повноважень" тощо.
Відповідні зміни внесено також до Кримінального процесуального
кодексу України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України"27.02.2014).
2. Закон України
від 21.02.2014 № 742-VII
Про відновлення дії окремих положень Конституції України
Законом відновлено дію окремих положень Конституції України зі
змінами, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1
лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII.
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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 01.03.2014).
3. Закон України
від 23.02.2014 № 772-VII
Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони
здоров'я
Законом введено мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів
охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, що включає:
безпосередню
ліквідацію
лікарень,
поліклінік,
амбулаторій,
фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі, які розташовані на території
сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та
комунальної форм власності;
реорганізацію закладів охорони здоров'я, що призводить до зміни їх
головного призначення та/або скорочення кількості працівників і зменшення
кількості ліжко-місць;
інші форми реорганізації, направлені на закриття закладів охорони
здоров'я та зменшення обсягів медичної допомоги населенню;
скорочення режиму роботи медичних закладів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 28.02.2014).
4. Закон України
від 23.02.2014 № 769-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих
питань судоустрою та статусу суддів
Законом вносяться зміни до законів України "Про судоустрій і статус
суддів", "Про Вищу раду юстиції", "Про Регламент Верховної Ради України",
якими передбачено повноваження Верховної Ради України щодо призначення
суддів.
Верховна Рада обирає:
1) професійного суддю безстроково, термін повноважень якого на посаді
судді закінчився;
2) суддею безстроково особу, яка раніше уже обіймала посаду судді не
менше п'яти років, але на час розгляду питання про обрання не займає посаду
судді;
3) суддею раніше обраного безстроково до суду іншого рівня або до суду
того ж рівня, але іншої спеціалізації.
Подання про обрання суддів безстроково вноситься до Верховної Ради
Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Комітет, до предмета відання якого належить попередній розгляд питання
про обрання на посади суддів безстроково, розглядає подання про обрання
кандидата на посаду судді безстроково в місячний строк з дня його
надходження до Верховної Ради. Рішення комітету про рекомендування або
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відмову у рекомендуванні щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково
подається до Верховної Ради.
Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається
відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою Верховної
Ради. Голосування щодо обрання кандидатів на посаду судді безстроково може
проводитись як по кожній кандидатурі на посаду окремо, так і за списком
кандидатів на посади.
У разі якщо кандидата на посаду судді безстроково не обрано, Вищою
радою юстиції вноситься подання про звільнення цього кандидата на посаду
судді безстроково з посади судді.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 27.02.2014).
5. Закон України
від 23.02.2014 № 767-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року
Законом скасовано низку норм законів від 16.01.2014 р., якими вносилися
зміни, зокрема, до Кримінального процесуального кодексу України,
Господарського процесуального кодексу України, Кримінального кодексу
України та законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про телекомунікації", "Про
міліцію", "Про прокуратуру", "Про інформаційні агентства" та інші.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 01.03.2014).
6. Закон України
від 23.02.2014 № 763-VII
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у
відповідність із Конституцією України"
Законом визнано таким, що втратив чинність, Закон України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у
відповідність із Конституцією України".
Встановлено, що норми законів України, до яких вносилися зміни
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України", які втратили
чинність згідно з пунктом 1 цього Закону, діють в редакції, чинній станом на 7
жовтня 2010 року, з урахуванням змін, внесених законами України після 7
жовтня 2010 року, у частинах, що відповідають нормам Конституції України, які
діють станом на дату набрання чинності цим Законом.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 01.03.2014).
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7. Закон України
від 27.02.2014 № 796-VII
Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
щодо приведення його у відповідність із Конституцією України
Законом вилучено приписи щодо "щорічного послання Президента
України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище
України" та приведено у відповідність до приписів Конституції норми щодо
формування і діяльності місцевих державних адміністрацій, а саме:
призначення їх керівництва, планування діяльності, зокрема у сфері бюджету,
уточнення переліку актів законодавства, якими вони керуються тощо.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 01.03.2014).
8. Закон України
від 27.02.2014 № 795-VII
Про внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої
влади" щодо приведення його у відповідність із Конституцією України
Законом затверджено положення щодо формування і діяльності
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Норми
документа
врегульовують
конкретні
питання
предметно-галузевого характеру, створення територіальних органів міністерств
та відомств, уточнення переліку актів законодавства, якими вони керуються,
вирішення питань призначення керівників тощо.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 01.03.2014).
9. Закон України
від 27.02.2014 № 794-VII
Про Кабінет Міністрів України
Закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету
Міністрів України.
Визнано таким, що втратив чинність Закон України від 7 жовтня 2010
року № 2591-VI "Про Кабінет Міністрів України".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 01.03.2014).
10. Закон України
від 28.02.2014 № 839-VII
Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав
людини
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Вважати реабілітованими осіб, які були засуджені судами за вчинення
злочинів, передбачених статтями 191, 364, 365 та 367 Кримінального кодексу
України, за умов, визначених Законом.
Дія Закону поширюється на осіб, які були засуджені судом в період з 1
лютого 2010 року до 1 березня 2014 року.
Закон набирає чинності з дня його опублікування (опубліковано в газеті
"Голос України" 04.03.2014).
11. Постанова Верховної Ради України
від 22.02.2014 № 750-VII
Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і
доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року N
2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N
586-VII
Постановою Верховної Ради України визнано такими, що є чинними на
території України положення Конституції України, прийнятої на п'ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями,
внесеними законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого
2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII.
Закони та інші нормативно-правові акти є чинними в частині, що не
суперечить положенням Конституції України, прийнятої на п'ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями,
внесеними законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого
2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, і мають бути
невідкладно приведені у відповідність до вищезазначеної редакції Конституції
України.
Верховна Рада України сьомого скликання, обрана на чергових виборах 28
жовтня 2012 року, здійснює повноваження, передбачені положеннями
Конституції України, прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8
грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня
2013 року N 586-VII, до набуття повноважень Верховною Радою України,
обраною на чергових виборах в останню неділю жовтня 2017 року.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Ця Постанова втрачає чинність з моменту набрання чинності Законом
України "Про відновлення дії окремих положень Конституції України" від 21
лютого 2014 року N 742-VII.
12. Постанова Верховної Ради України
від 28.02.2014 № 838-VII
Про вдосконалення діяльності органів доходів і зборів
Верховна Рада України постановила рекомендувати Кабінету Міністрів
України при реформуванні системи центральних органів виконавчої влади
здійснити комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію Міністерства доходів і
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зборів України та утворення відповідних центральних органів виконавчої влади
у сфері податкової та митної політики.
Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 13.02.2014 №75/2014
Про переведення суддів
Відповідно до статті 73 та частини першої статті 80 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" Указом Президента суддю Зарічненського районного
суду Рівненської області КОРСУНА Володимира Ярославовича переведено у
межах п'ятирічного строку на роботу на посаді судді господарського суду
Рівненської області.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 05.02.2014 N 50
Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно
Кабінет Міністрів України постановою від 05.02.2014 N 50 вніс зміни до
Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якими,
зокрема, передбачено, що виписка з Державного реєстру прав формується на
підставі відомостей, що містяться в ньому, залежно від запитуваної інформації
про об'єкт нерухомого майна чи суб'єкта.
Виписка з Державного реєстру прав, що містить інформацію про
отримання відомостей про право власності та суб'єкта цього права, про інші
речові права та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та
суб'єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її
формування, - формується щодо суб'єкта за заявою власника (спадкоємця,
правонаступника), особи, яка має речові права, відмінні від права власності, або
уповноваженої ними особи.
Виписка з Державного реєстру прав, що містить інформацію про
отримання відомостей про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта
цього права, про інші речові права та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на
нерухоме майно та суб'єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату
та час її формування, - формується щодо об'єкта нерухомого майна за заявою
власника (спадкоємця, правонаступника) або уповноваженої ним особи.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.02.2014 N 60
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Про затвердження Порядку виплати компенсації втрати частини доходів у
зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок
акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами
щодо сплати податку з власників транспортних засобів
Порядок визначає механізм виплати компенсації втрати частини доходів у
зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного
збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати
податку з власників транспортних засобів стосовно одного легкового автомобіля
(мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів чи одного
мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. сантиметрів, або одного
човна моторного чи катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 метра
(далі - компенсація).
Компенсація призначається та виплачується:
1) фізичним особам - власникам транспортного засобу (далі - отримувачі
компенсації), зазначеним у:
пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи";
статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту";
статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
інвалідам незалежно від групи інвалідності (у тому числі дітям-інвалідам за
поданням відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з
питань соціального захисту населення);
2) інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів,
дітей-інвалідів, які були забезпечені автомобілями згідно з вимогами Порядку
забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 і користуються зареєстрованими
відповідними транспортними засобами (які також є отримувачами компенсації).
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Постанова Національного банку України
від 06.02.2014 N 49
Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій
З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту
інтересів вкладників та інших кредиторів банків, виходячи із пріоритетності
підтримки цінової стабільності в державі, сприяння стабільності банківської
системи
України,
забезпечення
розрахунків,
у
тому
числі
в
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зовнішньоекономічній діяльності та пов'язаних з нею операцій, Нацбанк
постановою від 06.02.2014 N 49 запровадив деякі заходи щодо діяльності
банків, перелік яких наведено у додатку 1 до постанови, зокрема:
1) зобов'язав банки виконувати доручення клієнтів – юридичних осіб
та/або ФОП, яке міститься в документі на переказ у будь-якій валюті (крім
платежів до бюджету, соціальних фондів), у тому числі на отримання готівки
(крім виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальних виплат,
відряджень), у межах залишку коштів на поточних рахунках клієнтів на початок
операційного дня (без урахування сум, що надійдуть на поточний рахунок
клієнта протягом операційного дня);
2) тимчасово заборонив купівлю інвалюти за гривні на міжбанківському
валютному ринку України для:
дострокового погашення резидентами кредитів, позик (фінансової
допомоги) в інвалюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі
укладання додаткових угод до кредитних договорів;
покриття частини страхових резервів страховиками;
здійснення резидентами інвестицій за кордон;
3) тимчасово дозволив банкам купувати інвалюту на міжбанківському
валютному ринку України за дорученням фізосіб - резидентів і нерезидентів з
метою переказу за межі України за поточними валютними неторговельними
операціями в сумі, що не перевищує в еквіваленті 50 тис. грн. на місяць на одну
фізичну особу;
4) зобов'язав уповноважені банки для здійснення купівлі інвалюти за
дорученням юридичних осіб та ФОП попередньо зараховувати кошти в гривнях
на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 "Кредиторська
заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських
та дорогоцінних металів для клієнтів банку". Із цього рахунку кошти можуть
бути перераховані для купівлі інвалюти не раніше 6-го операційного дня після
дня зарахування гривень на цей рахунок.
Крім цього, Нацбанк тимчасово встановив 0 ставку резервування коштів
за договорами про залучення банками коштів в інвалюті від нерезидентів на
строк, що дорівнює або менше ніж 183 календарних дні.
Постанова набрала чинності з 7 лютого 2014 року та діятиме до
прийняття Нацбанком окремого рішення.
2. Постанова Національного банку України
від 27.02.2014 N 104
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України
від 06 лютого 2014 року N 49
Нацбанк постановою від 27.02.2014 N 104 вніс зміни до своєї постанови
від 06.02.2014 N 49 "Про заходи щодо діяльності банків та проведення
валютних операцій, якими, зокрема, передбачено, що уповноважені банки:
на період дії постанови N 49 здійснюють операції з купівлі-продажу
іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України
виключно на умовах "тод", "том" або "спот". Операції без поставки валют
забороняються;
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мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за
всіма типами договорів, у національній валюті за курсом купівлі іноземної
валюти уповноваженого банку на день проведення операції;
зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній
валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати
банків у межах до 15 тисяч гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за
офіційним курсом Нацбанку та не допускати обмежень щодо переказу коштів в
іноземній валюті, що належать клієнтам, відповідно до нормативно-правових
актів Нацбанку.
Крім цього, визначено, що Нацбанк має право обмежити роботу
уповноваженого банку в Системі підтвердження угод на міжбанківському
валютному ринку України Нацбанку у разі виявлення в його діяльності
операцій, що призводять до дестабілізації міжбанківського валютного ринку
України, у тому числі:
здійснення уповноваженим банком операцій з торгівлі іноземною
валютою, які дають змогу маніпулювати обсягом торгівлі або курсом іноземної
валюти та спричиняють суттєве його відхилення від рівня, що мав би
сформуватися без такої діяльності;
неодноразового невиконання уповноваженим банком зобов'язань за
угодами з купівлі-продажу іноземної валюти, укладеними протягом дня, якщо
укладення зазначених угод спричинило суттєве відхилення курсу іноземної
валюти від рівня, що мав би сформуватися без таких угод.
Рішення щодо обмеження роботи банків у Системі підтвердження угод від
одного дня до одного місяця приймає Комісія Нацбанку з питань нагляду та
регулювання діяльності банків.
Постанова набрала чинності з 28 лютого 2014 року та діє до прийняття
Нацбанком окремого рішення.
20.03.2014

