ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за березень 2011 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 03.03. 2011 року № 3123-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення управління землями на території Автономної Республіки
Крим"
Законом внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим.
Зокрема, внесено зміни до Земельного кодексу України, відповідно до яких Раді
Міністрів Криму надається право встановлювати і змінювати цільове
призначення земель, приймати рішення про приватизацію земельних ділянок
громадянами, про надання земельних ділянок у постійне користування,
передачу земельних ділянок в оренду. Також Рада Міністрів Криму має право
здійснювати продаж земельних ділянок державної власності, погоджувати
рішення щодо розмежування земель державної та комунальної власності, які
приймаються районними державними адміністраціями та сільськими,
селищними, міськими радами щодо розпорядження землями лісового,
оздоровчого, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
в межах території АР Крим.
Крім того, внесено зміни до Закону "Про землеустрій", що передбачають
участь органів влади республіки у вирішенні питань землевпорядкування.
2. Закон України
від 15.03. 2011 року № 3132-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим майна у
Збройних Силах України"
Законом внесено зміни до Закону України "Про правовий режим майна у
Збройних Силах України" щодо удосконалення процедури утилізації
військового майна. Зокрема, Законом визначено поняття "утилізації військового
майна", порядок здійснення такої утилізації, її фінансування і контроль за цим
процесом.
3. Закон України
від 15.03. 2011 року № 3133-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам"
Законом внесено зміни до деяких законів України щодо надання державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам. Зокрема,

відповідно до внесених змін знімаються обмеження щодо здійснення
перестрахування лише в країнах – членах Світової організації торгівлі, а також
встановлюється заборона здійснювати перестрахування у страховиків, які
зареєстровані в державі, яка включена до переліку офшорних зон, визначених
відповідно до законодавства України.
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
4. Закон України
від 15.03. 2011 року № 3134-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику""
Законом внесено зміни до Закону України "Про електроенергетику", якими
встановлено випадки та умови відповідальності суб‘єктів електроенергетики та
споживачів електричної енергії у разі переривання електропостачання або
постачання електроенергії неналежної якості. Зокрема, запроваджується
розподіл відповідальності власників електроустановок у відносинах, що
виникають у процесі виробництва, передачі, постачання і використання
електричної енергії.
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
5. Закон України
від 15.03. 2011 року № 3138-VI
"Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування""
Закон вносить зміни до Закону України "Про страхування", відповідно до
яких страховик-нерезидент має право здійснювати страхову діяльність в
Україні за умови, що держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не
включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством
України. Також у разі здійснення перестрахування вимога щодо членства у
СОТ держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не застосовується.
6. Закон України
від 17.03. 2011 року № 3156-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підсудності спорів"
Закон вносить зміни до Кодексу адміністративного судочинства України
та до закону України "Про здійснення державних закупівель".
Зокрема, внесеними змінами передбачено, що адміністративні справи з
приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду
скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель,
адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи
консульське представництво України, його посадова чи службова особа, а
також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва
політичної партії, про заборону політичної партії вирішуються окружним

адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на
місто Київ.
7. Закон України
від 17.03. 2011 року № 3158-VI
"Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про міський
електричний транспорт" щодо типового договору про організацію надання
транспортних послуг"
Закон вносить зміни до статті 11 Закону України "Про міський
електричний транспорт", відповідно до яких договір про організацію надання
транспортних послуг укладається на основі типового договору,
що затверджується Кабміном.
8. Закон України
від 17.03. 2011 року № 3163-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху"
Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Закону України "Про дорожній рух", відповідно до яких
талон до посвідченння водія скасовано.
9. Закон України
від 17.03. 2011 року № 3165-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України""
Законом внесено зміни до Закону України "Про Кабінет Міністрів України",
якими скасовано інститут урядових органів та урядових комітетів. Для
керівництва також вводиться посада Керівника Секретаріату Кабінету
Міністрів України (замість Міністр Кабінету Міністрів України).
Відповідно до внесених зміни Президент України включає членів Кабміну
та інших керівників держорганів до складу консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів без узгодження з прем'єром.
Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Керівник Секретаріату
Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
Патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України утворюється у
складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники такої служби
призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Секретаріату
Кабінету Міністрів України за поданням Першого віце-прем'єр-міністра
України.
10. Закон України
від 17.03. 2011 року № 3166-VI
"Про центральні органи виконавчої влади"

Верховна Рада прийняла Закон "Про центральні органи виконавчої влади",
який визначає організацію, повноваження та порядок діяльності центральних
органів виконавчої влади України. Законом встановлюється система, основні
завдання, принципи діяльності, правові засади діяльності, порядок утворення,
реорганізації та ліквідації, статус та атрибути центральних органів виконавчої
влади. Закон визначає особливості статусу міністерства, повноважень Міністра
як члена Кабінету Міністрів та керівника міністерства; заступників Міністра,
внутрішню структуру центрального апарату міністерства, тощо.
Зокрема, відповідно до Закону, міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються
Президентом України за поданням Прем‘єр-міністра. Перший заступник та
заступник Міністра призначаються на посади за поданням Прем‘єр-міністра та
звільняються з посад Президентом України.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
11. Постанова Верховної Ради України
від 03.03.2011 №3087-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати на посаду
судді безстроково: господарського суду Запорізької області Школаєнка
Романа Анатолійовича.
12. Постанова Верховної Ради України
від 17.03.2011 №3152-VI
"Про обрання суддів"
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 Донецького апеляційного
господарського суду - Зубченко Інну Володимирівну, Склярук Ольгу
Ігорівну; Харківського апеляційного господарського суду - Хачатрян
Вікторію Сергіївну; Одеського апеляційного господарського суду - Ярош
Аллу Іванівну.
13. Постанова Верховної Ради України
від 17.03.2011 №3152-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати на посади
суддів безстроково: господарського суду Автономної Республіки Крим Іщенко Ірину Анатоліївну; господарського суду Запорізької області Корсуна Віталія Леонідовича; господарського суду Львівської області Березяк Наталію Євгенівну, Іванчук Світлану Володимирівну.

14. Постанова Верховної Ради України
від 17.03.2011 №3152-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати раніше
обраного безстроково на посаду судді Вищого господарського суду України
-Євсікова Олексія Олександровича.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 03.03.2011 року №261/2011
"Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час
урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах
справ за участю іноземного суб'єкта та України"
Указом затверджено Порядок здійснення захисту прав та інтересів України
під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах
справ за участю іноземного суб'єкта та України. Порядок визначає механізм
здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів,
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб'єкта та України.
Порядок не застосовується до відносин, що виникають у зв'язку із захистом
прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних
юрисдикційних органах справ, учасниками яких є виключно суб'єкти
міжнародного права.
Органом, відповідальним за здійснення захисту прав та інтересів України
під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах
справ за участю іноземного суб'єкта та України, є Міністерство юстиції
України.
2. Указ Президента України
від 02.03.2011 року №250/2011
"Про призначення суддів"
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президент України було призначено Гриник
Марію
Михайлівну на посаду судді господарського суду Донецької області строком
на п'ять років.
3.Указ Президента України
від 11.03.2011 року №281/2011
"Про призначення суддів"
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президент України було призначено Жиляєва Євгенія

Михайловича на посаду судді господарського суду Харківської області
строком на п'ять років.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 02.03.2011 р. № 178
"Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії
застрахованих осіб"
Постановою затверджено Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії
застрахованих осіб.
Порядок визначає механізм сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України за:
- осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах, інших
утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ, органах МВС та
службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
- осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуна,
піклувальника, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також
за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи
або за престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі
непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію
відповідно до законодавства;
- батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних
батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до
законодавства.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 02.03.2011 р. № 187
"Про затвердження Порядку внесення уповноваженими особами до
бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що
виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного
транспорту послуг з їх основної діяльності"
Постановою затверджено Порядок внесення уповноваженими особами до
бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у
зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх
основної діяльності. Порядок визначає механізм внесення до бюджету податку
на додану вартість особами, які уповноважені вносити зазначений податок з
об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами
залізничного транспорту, які перебувають у їх підпорядкуванні, послуг з
основної діяльності, та отримують дохідні надходження.

3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 09.03.2011 р. №212
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для захисту важливих державних об'єктів"
Постановою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для захисту важливих державних об'єктів, який визначає
механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
захисту важливих державних об'єктів.
Бюджетні кошти спрямовуються на утримання аеродромів, облаштування
позицій бойового чергування (капітальне будівництво, капітальний та поточний
ремонт об'єктів, будівель і споруд спеціального призначення; виготовлення
проектно-кошторисної документації на проведення проектно-вишукувальних
робіт з будівництва зазначених об'єктів, будівель і споруд).
Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення кредиторської
заборгованості, що склалася на початок бюджетного періоду, зобов'язання за
якою зареєстровані в органах Державної казначейської служби.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 09.03.2011 р. №215
"Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань
оплати праці працівників апарату судів "
Постановою внесено зміни з питань оплати праці працівників апарату
судів. Внесено зміни до таких нормативних актів: розпорядження Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 88 "Про віднесення посад
працівників апарату судів загальної юрисдикції до відповідних категорій посад
державних службовців", постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів",
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.03.2011 р. № 255
"Про затвердження Порядку зменшення
розпорядникам бюджетних коштів"

бюджетних

асигнувань

Постановою затверджено Порядок зменшення бюджетних асигнувань
розпорядникам бюджетних коштів, який визначає механізм зменшення
бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення
ними порушень бюджетного законодавства, зокрема:
- нецільового використання бюджетних коштів - на суму такого
використання;

- здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без
встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч
Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на
відповідний рік - на суму таких видатків або наданих кредитів;
- здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з
різних бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про
Державний бюджет України на відповідний рік – на суму бюджетних коштів,
використаних бюджетною установою з іншого бюджету, ніж той, з якого вона
утримується.
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.03.2011 р. № 258
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного
майна "
Кабінет Міністрів України затвердити Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації
державного майна.
Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у
державному бюджеті Фондові державного майна за програмою "Заходи,
пов'язані з проведенням приватизації державного майна".
Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін, а відповідальним
виконавцем бюджетної програми - Фонд державного майна.
Завданнями відповідального виконавця бюджетної програми є:
- приватизація підприємств виключно за кошти;
- здійснення продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із
земельними ділянками;
- максимальне використання інфраструктури ринку цінних паперів;
- підвищення заінтересованості інвесторів у приватизації вітчизняних
підприємств, а також часток, паїв, акцій на міжнародному ринку.
7. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.03.2011 р. № 279
"Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню
державно-приватного партнерства"
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання державної
підтримки здійсненню державно-приватного партнерства, який визначає
процедуру надання державної підтримки здійсненню державно-приватного
партнерства щодо об'єктів державної власності.
Державна підтримка надається для здійснення заходів (програм) під час
виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства.
8. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.03.2011 р. № 308

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для державної підтримки реалізації інноваційних та
інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через механізм
здешевлення кредитів "
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки реалізації
інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через
механізм здешевлення кредитів.
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у
державному бюджеті за програмою "Державна підтримка реалізації
інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через
механізм здешевлення кредитів" (далі - бюджетні кошти).
Бюджетні кошти спрямовуються на безповоротній основі на:
1) погашення кредиторської заборгованості минулих років за
бюджетними зобов'язаннями, узятими на облік органами Державної
казначейської служби;
2) виконання бюджетних зобов'язань, які виникли перед суб'єктами
господарювання - переможцями конкурсу в 2010 році відповідно до укладених
з ними договорів про компенсацію відсоткової ставки за користування
кредитами, залученими для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у
реальному секторі економіки (далі - договори про виплату компенсації);
3) здешевлення кредитів, залучених у національній валюті України та/або
в іноземній валюті, у тому числі за кредитами, залученими від іноземних
фінансових установ, для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у
реальному секторі економіки (далі - інноваційні та інвестиційні проекти).
9. Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.03.2011 р. № 329
"Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної
школи суддів України"
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок обчислення стажу роботи
для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам
Національної школи суддів України та схему посадових окладів працівників
Національної школи суддів України.
10. Постанова Кабінету Міністрів України
від 30.03.2011 р. № 310
"Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298"
Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з
розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з
1 січня - 613 гривень; з 1 квітня - 625 гривень. Для працівників, у яких посадові
оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади
(тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної
заробітної плати.
11. Постанова Кабінету Міністрів України
від 30.03.2011 р. № 316
"Про затвердження переліку робіт і послуг, що належать до основної
діяльності залізничного транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень
доходу від основної діяльності залізничного транспорту"
Кабінет Міністрів України затвердив перелік робіт і послуг, що належать
до основної діяльності залізничного транспорту та Порядок перерозподілу
надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту.
У цьому Порядку доходами від перевезень є доходи, які належать
залізницям за виконані перевезення і пов'язані з ними роботи (послуги) після
перерозподілу надходжень доходу.
Згідно з цим Порядком перерозподіл надходжень доходу здійснюється за
складовими перевізного процесу з урахуванням частки виконаних робіт
(послуг) залізниць України в єдиному перевізному процесі.
Перерозподіл надходжень доходу за роботи (послуги) з перевезення
вантажів (у тому числі перевезення у міжнародному сполученні), багажу,
вантажобагажу, пошти здійснюється щомісяця за тарифним принципом за
кожним перевізним документом з виділенням окремих видів сполучень та
статей доходів. Перерозподіл надходжень доходу здійснюється автоматизовано
на підставі оформлених первинних документів, що посвідчують факти
виконання робіт (послуг) з перевезення і обслуговування єдиного перевізного
процесу.
Перерозподіл надходжень доходу за роботи (послуги) з перевезення
пасажирів здійснюється щомісяця за кожним проїзним документом, квиткова
частина якого перерозподіляється за тарифним принципом пропорційно
відстані проїзду по кожній залізниці, а плацкарта належить залізниці, яка
здійснює підготовку в рейс та обслуговування вагона.
Доходи за роботи (послуги) з перевезень формуються з дотриманням
середньомережевого рівня рентабельності перевезень.
Величина доходів за роботи (послуги), яка припадає на одиницю обсягу
продукції за 10 пасажиро-кілометрів та 10 тонно-кілометрів (дохідна ставка),
формується щомісяця в усіх видах сполучень.
Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року.
12. Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.03.2011 р. № 346
"Про ліквідацію урядових органів"

На виконання пункту 4 статті 7 Указу Президента України від 9 грудня
2010 р. №1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади" Кабінет Міністрів України постановив ліквідувати наступні урядові
органи:
Агентство з питань оборонно-промислового комплексу
Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового)
відселення
Головна державна інспекція на автомобільному транспорті
Державна авіаційна адміністрація
Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба
Державна адміністрація зв'язку
Державна адміністрація автомобільного транспорту
Державна адміністрація морського і річкового транспорту
Державна архітектурно-будівельна інспекція
Державна геологічна служба
Державна гідрометеорологічна служба
Державна екологічна інспекція
Державна житлово-комунальна інспекція
Державна інспекція з енергозбереження
Державна інспекція з контролю за цінами
Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції
Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та
моніторингу її ринку
Державна інспекція навчальних закладів
Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки
Державна пробірна служба
Державна санітарно-епідеміологічна служба
Державна служба з охорони прав на сорти рослин
Державна служба з питань національної культурної спадщини
Державна служба заповідної справи
Державна служба кінематографії
Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон
Державна служба туризму і курортів
Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді
Державне казначейство
Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених в
запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів
Державний департамент з питань адаптації законодавства
Державний департамент з питань банкрутства
Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини
Державний департамент інтелектуальної власності
Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про
працю
Державний департамент надлишкового майна та земель
Державний департамент пожежної безпеки
Державний департамент страхового фонду документації

Державний департамент тракторного і сільськогосподарського
машинобудування
Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб
Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам
Українське агентство міжнародного розвитку
Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і
Світової організації торгівлі та їх інформування
Постанови Кабінету Міністрів України, зазначені у цієї постанови,
втрачають чинність одночасно з набранням чинності указами Президента
України про затвердження положень про міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, яким передано повноваження відповідних урядових органів,
що ліквідуються.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Міністерства фінансів України
"Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон"
від 17.03.2011 N 362
Мінфін наказом від 17.03.2011 N 362 виклав в новій редакції Інструкцію
про службові відрядження в межах України та за кордон.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

08.04.2011р.

Правове управління ВГСУ

