ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за лютий 2016 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 24.11.2015 N 817-VІІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних
бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання
інвестицій в Україні
24 лютого 2016 року в газеті "Голос України" опубліковано Закон України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних
бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання
інвестицій в Україні", яким вноситься ряд змін до законів України: "Про
державно-приватне партнерство", "Про угоди про розподіл продукції", "Про
концесії", "Про управління об'єктами права державної власності" щодо
розширення сфери застосування державно-приватного партнерства та розвитку
інвестицій в Україні.
Законом
розширено
сфери
застосування
державно-приватного
партнерства, зокрема, у сферах надання соціальних послуг, виробництва та
впровадження енергозберігаючих технологій, будівництва та капітального
ремонту постраждалих в зоні АТО житлових будинків, забезпечення житлом
переселенців, надання освітніх послуг та послуг з охорони здоров`я, управління
пам`ятками архітектури та культурної спадщини. Водночас спрощено порядок
передачі земельних ділянок в користування приватному партнеру для виконання
партнерського договору.
Окрім цього, в разі надання концесії (об`єктів держкомунвласності) на
створення (будівництво) нового об`єкта концесіонера можуть тимчасово
звільнити від сплати концесійних платежів за нові об`єкти, побудовані за його
рахунок.
Зазначено, що орган, що прийняв рішення про здійснення державноприватного партнерства, зобов'язаний не пізніше місяця після підписання
протоколу про результати конкурсу (сільські, селищні, міські, районні та
обласні ради - на найближчому пленарному засіданні) розглянути результати
проведення конкурсу та затвердити відповідний протокол (про визначення
переможця конкурсу, про відхилення всіх конкурсних пропозицій без
визначення переможця чи про оголошення конкурсу таким, що не відбувся) або
відмовити у затвердженні результатів конкурсу з обґрунтуванням причини такої
відмови.
Договори про спільну діяльність, управління майном та інші договори в
рамках здійснення державно-приватного партнерства щодо майна підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери їх управління, а також майна
господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави становить
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100 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави
яких вони здійснюють, укладаються відповідно до закону.
Договір, укладений в рамках державно-приватного партнерства, може
бути розірваний за згодою сторін, а у випадках, встановлених законом або
договором, - у судовому порядку.
Спори, що виникають із договорів, укладених у рамках державноприватного партнерства за участю нерезидентів, підприємств з іноземними
інвестиціями, вирішуються в порядку, передбаченому законом, а також можуть
розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у
договорі.
У разі якщо укладення договору в рамках державно-приватного
партнерства здійснюється Кабінетом Міністрів України, на вимогу іноземного
приватного партнера (партнерів) держава має право відмовитися від імунітету в
договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства. Така відмова
здійснюється за рішенням Верховної Ради України і поширюється на всі судові
рішення, рішення міжнародних комерційних арбітражів, рішення у
провадженнях щодо забезпечення позову, а також на виконання рішень судових
і арбітражних органів.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Закон України
від 25.12.2015 N 922-VІІІ
Про публічні закупівлі
18 лютого 2016 року в газеті "Голос України" опубліковано Закон України
"Про публічні закупівлі", який установлює правові та економічні засади
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави
та територіальної громади.
Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення
закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель,
запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
Цей Закон застосовується:
до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів),
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5
мільйона гривень;
до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах
господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів),
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5
мільйонів гривень.
Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є
меншою за вартість, що встановлена в Законі, замовники повинні
дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим
Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою
відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця
робіт для укладення договору.
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У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання
електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі
дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що
встановлена в цьому Законі, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про
укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10
цього Закону.
Окрім цього, Законом передбачається:
обов'язковість проведення закупівельних процедур через електронну
систему;
запровадження електронного аукціону, який передбачає автоматичну
оцінку тендерних пропозицій;
вводяться нові поняття, зокрема: "авторизований електронний
майданчик", "централізована закупівельна організація", "система хмарних
обчислень", "публічна закупівля", "тендер", "тендерна документація", "тендерна
пропозиція", "тендерний комітет";
процедура закупівлі може здійснюватися шляхом застосування однієї з
таких процедур: відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура
закупівлі.
Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Господарського процесуального та Господарського кодексів
України, Цивільного кодексу України, законів України "Про державний
матеріальний резерв", "Про Антимонопольний комітет України" тощо.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію: з 1 квітня 2016 року - для центральних органів виконавчої
влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах
господарювання; з 1 серпня 2016 року - для всіх замовників.
З 1 квітня 2016 року - Закон України "Про особливості здійснення
закупівель в окремих сферах господарської діяльності", а з 1 серпня 2016 року Закон України "Про здійснення державних закупівель", але не раніше дня
набрання чинності цим Законом, втрачають чинність.
3. Закон України
від 04.02.2016 N 993-VІІІ
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення
захисту професійної діяльності журналістів
Законом вносяться зміни до статей 163 та 171 Кримінального кодексу
України щодо кримінальної відповідальності у разі перешкоджання законній
професійній діяльності журналістів.
Зокрема, відповідно до змін кримінальна відповідальність установлена
щодо:
порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи
іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер;
незаконного вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених
журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із
своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до
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інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб,
критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне
перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності;
впливу у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання
виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку
з його законною професійною діяльністю;
якщо дії були вчинені службовою особою з використанням свого
службового становища або за попередньою змовою групою осіб.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 02.03.2016).
4. Закон України
від 16.02.2016 N 1005-VІІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу
приватизації
Законом вносяться зміни до законів України "Про приватизацію
державного майна" та "Про Кабінет Міністрів України" щодо посилення
захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності,
формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації.
Зокрема, Законом передбачається не допускати до процесів приватизації у
якості покупців до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичні
особи чи пов'язані з ними особи, зареєстровані в державах, які визнані
Верховною Радою України державою-агресором або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства, юридичні особи, власником будь-якої
кількості акцій (часток, паїв) яких є резидент держави, яка визнана Верховною
Радою України державою-агресором та держави, які визнані Верховною Радою
України державою-агресором. А також поширити це обмеження на фізичних
осіб чи пов'язаних з ними осіб, які мають громадянство держави, яка визнана
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Окрім цього, змінами до частини 4 статті 8 Закону доповнено необхідний
перелік інформації, яка подається покупцем незалежно від розміру пакета акцій,
який придбавається, разом із заявою для участі в приватизації, інформацією
про:
потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких
придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі
фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка органу доходів і
зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову
декларацію), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій
товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону;
для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансовомайновий стан.
Зазначена норма не застосовується при пільговому продажу акцій
працівникам підприємства, що приватизується.
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Відповідно до частини 7 статті 16 Закону підготовка до приватизації та
продаж об'єктів групи Г (стратегічні підприємства, підприємства обороннопромислового комплексу, науково-дослідні та проектно-конструкторські
організації та установи та інші) може здійснюватися із залученням радників.
Залучення радників дозволяє провести повну підготовку об'єкта до
приватизації з урахуванням існуючої практики, міжнародних стандартів;
презентувати його широкому колу потенційних покупців в Україні та за її
межами. Підготовка до приватизації та продаж таких об'єктів державної
власності із залученням радників сприятиме приведенню приватизаційних
процедур до міжнародних стандартів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 05.03.2016).
5. Постанова Верховної Ради України
від 04.02.2016 N 996-VІІІ
Про звільнення суддів
Постановою Верховною Радою України звільнено суддів, зокрема:
суддю господарського суду Полтавської області Тимченка Богдана
Петровича – у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом
здоров'я;
суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду Бахмат
Рауфу Муллахметівну; господарського суду Закарпатської області Ващиліну
Надію Михайлівну; господарського суду Одеської області Панченко Ольгу
Леонідівну - у зв'язку з поданням заяви про відставку.
6. Постанова Верховної Ради України
від 04.02.2016 N 997-VІІІ
Про звільнення суддів
Постановою Верховною Радою України звільнено суддю господарського
суду Запорізької області Соловйова Володимира Миколайовича – у зв'язку з
поданням заяви про відставку.
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.02.2015 N 65
Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців
Правила регулюють моральні засади діяльності державних службовців та
полягають у дотриманні принципів етики державної служби.
Зазначено, що під час прийняття на державну службу особа
ознайомлюється з цими Правилами та зобов'язана їх дотримуватися у своїй
подальшій службовій діяльності.
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Зокрема, служіння державі і суспільству передбачає:
1) чесне служіння і вірність державі;
2) забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та
функцій держави;
3) сприяння реалізації прав та законних інтересів людини і громадянина;
4) формування позитивного іміджу держави.
За порушення цих Правил державні службовці несуть дисциплінарну
відповідальність відповідно до закону.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 20.02.2016).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.02.2015 N 130
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2000 р. N 639
Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
12 квітня 2000 року N 639 "Про затвердження Методики розрахунку
концесійних платежів", якими викладено в новій редакції Методику розрахунку
концесійних платежів.
Установлено, що концесійний платіж визначається концесієдавцем за
результатами концесійного конкурсу та розраховується за право на управління
(експлуатацію) майном підприємств, їх структурних підрозділів, що є цілісними
майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, яке
використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукції
(робіт, послуг) та добудови об'єкта незавершеного будівництва.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в
Офіційному віснику України 15.03.2016).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 24.02.2015 N 122
Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів та користування ним
Постановою внесено зміни до Порядку ведення Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376,
відповідно до якої здійснено вільний та безоплатний доступ до інформації з
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, оприлюдненого на
єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті
Мінюсту України.
За одержання копій еталонних текстів нормативно-правових актів з
інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях справляється плата
відповідно до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
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Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 02.03.2016).
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 24.02.2015 N 109
Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників
багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення,
прийняті такими зборами
Кабінетом Міністрів України встановлено процедуру зберігання
виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів
співвласників багатоквартирного будинку (далі - протоколи) та розміщення
ними на своєму офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими
зборами.
Дія цього Порядку поширюється на виконавчі комітети сільських,
селищних, міських рад (далі - виконавчі комітети), співвласників
багатоквартирних будинків (далі - співвласники), а також управителів
багатоквартирних будинків (далі - управителі).
Встановлено, що зберіганню підлягають протоколи з питань:
1) визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни
умов договору з управителем;
2) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання,
внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за
його виконанням.
Після складення протоколу уповноважений зборами співвласник або
управитель надсилає до виконавчого комітету за місцем розташування
відповідного багатоквартирного будинку рекомендованим листом з
повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме
отримання, заяву за формою згідно з додатком 1 разом з протоколом.
Виконавчий комітет перевіряє документи та в строк не більше 5 робочих
днів надсилає підтвердження про їх прийняття або повертає заявнику із
зазначенням конкретних підстав.
Виконавчий комітет забезпечує зберігання протоколів протягом усього
життєвого циклу багатоквартирного будинку. Кожен співвласник та управитель
можуть безоплатно отримувати засвідчену виконавчим комітетом копію
протоколу.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в
Офіційному віснику України 11.03.2016).
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 24.02.2015 N 129
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України установлено, що умови
використання комп'ютерних програм з метою створення і (або) використання
інформаційно-аналітичних систем або державних електронних реєстрів повинні
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передбачати, що строком ліцензії є строк чинності виключних майнових прав
інтелектуальної власності на відповідну комп'ютерну програму. Закупівля
комп'ютерних програм, якщо ліцензія передбачає виплату винагороди
правовласнику у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги,
забороняється.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в
Офіційному віснику України 11.03.2016).
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 24.02.2015 N 135
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2012 р. N 802
Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
29 серпня 2012 р. N 802 "Про затвердження Порядку перетворення державного
унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство", якими
доповнено постанову пунктом 1- 2.
Зокрема, установлено, що протягом періоду тимчасової окупації території
України, визначеного згідно із Законом України "Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України", проведення антитерористичної операції згідно із Законом України
"Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", дії
особливого періоду згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" або у разі введення режиму надзвичайного (воєнного) стану в
окремих областях (територіях) під час подання пропозицій та прийняття рішень
про перетворення державних унітарних комерційних підприємств в акціонерні
товариства, формування відомостей про майно, у тому числі переліків і
зведених актів інвентаризації, проведення оцінки цілісного майнового
комплексу, формування статутного капіталу акціонерного товариства тощо
майно (активи, власний капітал та зобов'язання) таких підприємств (філій,
представництв та інших відокремлених підрозділів), яке розміщене на
тимчасово окупованій території, в районі проведення антитерористичної
операції та на території, на якій введено режим надзвичайного (воєнного) стану,
не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна, а
відображається таке майно (крім зобов'язань) в балансі і закріплюється за
акціонерним товариством на праві господарського відання до проведення його
інвентаризації та оцінки.
Суб'єктам управління об'єктами державної власності під час проведення
інвентаризації та оцінки майна підприємств (філій, представництв та інших
відокремлених підрозділів), зазначених в абзаці першому цього пункту:
забезпечити формування окремих актів обліку активів, власного капіталу
та зобов'язань таких підприємств (філій, представництв та інших відокремлених
підрозділів) за даними фінансової звітності за видами активів, власного
капіталу та зобов'язань у розрізі статей балансу на останню дату, на яку
надавалася фінансова звітність;
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забезпечити формування окремих актів обліку активів, які розміщені на
тимчасово окупованій території, в районі проведення антитерористичної
операції та на території, на якій введено режим надзвичайного (воєнного) стану,
і обліковуються на балансах підприємств (філій, представництв та інших
відокремлених підрозділів), які розташовані на іншій території України;
після завершення тимчасової окупації, проведення антитерористичної
операції, припинення дії режиму надзвичайного (воєнного) стану забезпечити
проведення інвентаризації та оцінки майна і за результатами їх проведення
вжити заходів до зміни статутного капіталу акціонерного товариства згідно із
законодавством.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в
Офіційному віснику України 15.03.2016).
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Рішення Ради суддів України
від 04.02.2016 №1
Коментар до Кодексу суддівської етики
Рішенням Ради суддів України затверджено Коментар до Кодексу
суддівської етики, затвердженого рішенням XІ чергового з'їзду суддів України
від 22 лютого 2013 року, положення якого спрямовані на встановлення етичних
стандартів, пов'язаних зі статусом судді.
2. Рішення Ради суддів України
від 04.02.2016 №2
Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо
конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової
системи та його врегулювання
Порядок визначає основні способи та форми здійснення контролю за
додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у
діяльності суддів та інших представників судової системи, зміст та порядок
застосування превентивних механізмів щодо виникнення конфлікту інтересів, а
також основні заходи з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності
зазначених осіб (у разі, якщо такий конфлікт не може бути врегульований у
порядку, визначеному процесуальним законом), правила та способи усунення
наслідків порушень законодавства про конфлікт інтересів.
Передбачається, що контроль за дотриманням законодавства про конфлікт
інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів здійснює Рада, а також
приймає рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності зазначених
осіб (якщо конфлікт не було врегульовано самостійно або в порядку,
передбаченому процесуальним законодавством).
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Комітет етики, врегулювання конфлікту інтересів та професійного
розвитку суддів Ради суддів України (далі - Комітет), члени Ради, збори суддів
відповідного суду, утворені за рішенням Ради робочі групи та інші суб'єкти
можуть за дорученням Ради здійснювати необхідні підготовчі дії для
забезпечення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів у
діяльності суб'єктів конфлікту інтересів та прийняття рішень про врегулювання
конфлікту інтересів.
Суб'єкт конфлікту інтересів зобов'язаний:
1) вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів у
його діяльності;
2) не вчиняти дій та не приймати рішень по суті в рамках виконання своїх
службових повноважень в умовах реального конфлікту інтересів;
3) у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів (крім
випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному
процесуальним законом) у письмовій формі повідомляти про це Раді не пізніше
наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була
дізнатися про виникнення такого конфлікту інтересів (відповідно до ч. 7 ст. 131
Закону України "Про судоустрій та статус суддів в Україні");
4) вживати заходів щодо самостійного врегулювання конфлікту інтересів
(в тому числі - в процесуальному порядку) або звертатися до Ради за рішенням
про врегулювання конфлікту інтересів;
5) у разі існування сумнівів щодо наявності у його діяльності конфлікту
інтересів та/або щодо необхідних заходів врегулювання - звертатися за
роз'ясненнями до Ради;
6) виконувати рішення Ради щодо врегулювання конфлікту інтересів;
7) вживати заходів для усунення негативних наслідків порушень
законодавства про конфлікт інтересів.

