ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за лютий 2013 року
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 01.02.2013 №59/2013
Про внесення змін до пункту 7 Положення про Національний
антикорупційний комітет
Указом Президента України внесено зміни до пункту 7 Положення про
Національний антикорупційний комітет, затвердженого Указом Президента
України від 1 вересня 2011 року N 890 "Питання Національного
антикорупційного комітету", якими встановлено, зокрема, що для визначення
інших кандидатів для включення до складу Комітету виконавчий секретар
звертається до:
Голови Верховної Ради України - щодо народних депутатів України,
представників Інституту законодавства Верховної Ради України;
Прем'єр-міністра України - щодо членів Кабінету Міністрів України та в
разі потреби щодо представників центральних і місцевих органів виконавчої
влади;
Ради суддів України - щодо суддів;
Глави Адміністрації Президента України - щодо представників
Адміністрації Президента України, Національного інституту стратегічних
досліджень;
Генерального прокурора України - щодо представників органів
прокуратури;
Голови Служби безпеки України - щодо представників органів Служби
безпеки України;
президента Національної академії наук України та президента
Національної академії правових наук України - щодо представників наукових
та науково-дослідних установ.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
2. Указ Президента України
від 04.02.2013 №63/2013
Про призначення С. Ківалова членом Європейської Комісії "За демократію
через право" (Венеціанська Комісія)
Президент України підписав Указ про призначення КІВАЛОВА Сергія
Васильовича - Голову Комітету Верховної Ради України з питань верховенства
права та правосуддя - членом Європейської Комісії "За демократію через
право" (Венеціанська Комісія), за згодою.
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Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.02.2013 № 91
Про внесення змін до Положення про ранги державних службовців
Кабінет Міністрів України постановою від 04.02.2013 N 91 вніс зміни до
Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. N 658.
Так, Положення про ранги державних службовців доповнили нормами, у
яких чітко прописали хто готує пропозиції щодо присвоєння рангів. Зокрема,
встановлено, що ранги, які відповідають першій категорії посад державних
службовців, присвоюються Президентом України, крім рангів, що
присвоюються державним службовцям апарату Верховного Суду України та
апаратів вищих спеціалізованих судів.
Ранги, які відповідають другій категорії посад державних службовців,
присвоюються Кабінетом Міністрів України, крім рангів, що присвоюються
державним службовцям Апарату Верховної Ради України, Національного банку
України, апарату Верховного Суду України та апаратів вищих спеціалізованих
судів.
Керівникам і заступникам керівників апарату Верховного Суду України,
апаратів вищих спеціалізованих та апеляційних судів ранги присвоюються
Головою Державної судової адміністрації.
Керівникам і заступникам керівників апаратів місцевих судів ранги
присвоюються начальниками територіальних управлінь Державної судової
адміністрації.
Слід звернути увагу на те, що особам, призначеним на посади державних
службовців з установленням випробування, ранги присвоюються після
закінчення випробування з урахуванням його результатів.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 06.02.2013 № 87
Про внесення змін до пункту 10 Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг
Постановою внесено зміни до пункту 10 Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2012 р. N 295, відповідно до яких встановлено, що у сфері
надання послуг в Україні вживаються державна мова, регіональні мови або
мови меншин.
Адреси відправника та одержувача телеграм, що пересилаються в межах
України, мають виконуватися державною мовою. Текст телеграми може бути
написаний будь-якою мовою з використанням літер кирилиці або латинської
абетки.
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Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні
мережі загального користування, обробляються з використанням мов,
передбачених міжнародними договорами України.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 20.02.2013 № 122
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2005 р. N 286
Кабінет Міністрів України постановою від 20.02.2013 N 122 доповнив
перелік видів страхування, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2005 р. N 286 наступними видами страхування:
страхування сільськогосподарської продукції;
страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може
бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків;
страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
страхування
ризику
невиплати
гравцям
призів
у
разі
неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей.
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 06.02.2013 № 72-р
Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю"
Метою цієї Концепції є визначення на законодавчому рівні шляхів
удосконалення механізму правового регулювання створення, провадження
діяльності та припинення товариств, приведення законодавства у відповідність
із нормами та концептуальними підходами, що визначені законодавчими
актами Європейського Союзу та країн - членів ЄС.
Оптимальним способом розв'язання проблеми є розроблення та
прийняття Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю", в якому необхідно передбачити, зокрема:
мінімально необхідні вимоги до статуту товариства;
норми щодо унеможливлення незаконного набуття контролю над
товариством або здійснення негативного впливу виконавчого органу на загальні
збори учасників товариства;
норми щодо унеможливлення зміни пропорцій участі в статутному
капіталі учасників товариства та їх права голосу шляхом придбання
товариством часток у власному статутному капіталі, в тому числі в разі
збільшення статутного капіталу товариства за рахунок коштів товариства
(нерозподіленого прибутку);
правила збільшення статутного капіталу товариства, зокрема норму щодо
встановлення заборони на прийняття рішення про збільшення статутного
капіталу товариства до повної сплати внесків учасниками товариства;
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правила зменшення статутного капіталу товариства, зокрема, у разі
виходу або виключення з товариства його учасника;
механізм компенсації частки у статутному капіталі учаснику товариства у
разі його виходу або виключення з товариства;
механізм доступу учасника товариства до інформації про діяльність
товариства, зокрема, до документів товариства;
норму щодо укладення учасниками товариства договору про реалізацію їх
прав, яким встановлюється, зокрема, заборона на здійснення виплат учасникові
товариства за участь у голосуванні;
механізм забезпечення переважного права учасників товариства на
придбання часток у його статутному капіталі пропорційно їх часткам,
передбачивши можливість змінювати відповідні пропорції за взаємною згодою;
механізм виключення з товариства учасника, який діє всупереч інтересам
товариства;
вимоги до визначення більшості голосів та їх урахування під час
голосування з окремих питань, вирішення яких віднесене до компетенції
загальних зборів учасників товариства;
норму щодо встановлення місця проведення загальних зборів учасників
товариства;
вимоги до повідомлення учасників товариства про скликання загальних
зборів;
норму щодо забезпечення права учасників товариства на реалізацію своїх
прав через представників;
обов'язок виконавчого органу товариства належним чином реагувати на
істотне зменшення вартості чистих активів товариства, зокрема своєчасно
інформувати учасників товариства про наявність кризових явищ і масштаби
проблем, які необхідно розв'язати;
норми щодо надання учасникам товариства можливості передбачити у
статуті товариства створення наглядової ради та порядок її формування;
механізм здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу
товариства та його посадових осіб;
визначення кола осіб, що визнаються посадовими особами товариства;
обов'язки посадової особи товариства щодо нерозголошення
конфіденційної інформації;
критерії віднесення правочинів до значних і таких, щодо вчинення яких є
заінтересованість, а також особливостей вчинення таких правочинів;
випадки, коли учасник товариства має право без довіреності звернутися
до суду або іншого органу від імені та в інтересах товариства.
Прийняття Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю" потребуватиме внесення змін до Цивільного кодексу
України, Господарського кодексу України, Господарського процесуального
кодексу України, Законів України "Про господарські товариства" та "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
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Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 26.02.2013 №327/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2013 р. за N 331/22863
Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського
стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят
відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного
банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової
неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства
Цим Порядком встановлено, що аналіз фінансово-господарського стану
суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства,
доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності,
незаконних дій у разі банкрутства (далі - Аналіз) проводиться згідно з
Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства
чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки
України від 19 січня 2006 року N 14 (у редакції наказу Міністерства економіки
України від 26 жовтня 2010 року N 1361).
Для здійснення Аналізу державних підприємств і підприємств, у
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят
відсотків, Міністерством юстиції України можуть бути залучені спеціалізовані
організації та спеціалісти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2013 року N 27 "Про залучення організацій та спеціалістів до
забезпечення здійснення повноважень державного органу з питань
банкрутства".
Арбітражний керуючий, призначений судом розпорядником майна,
проводить Аналіз до проведення перших зборів кредиторів.
Підготовку на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого
органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до
банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій
у разі банкрутства здійснюють структурний підрозділ Мін'юсту України, який
забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства,
або територіальні органи Мін'юсту України за результатом проведеного
Аналізу.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Наказ Державної судової адміністрації України
Від 20.02.2013 №28
Про затвердження Інструкції з діловодства в господарських судах України
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Інструкція з діловодства в господарських судах України (далі –
Інструкція) встановлює правила ведення діловодства у Вищому
господарському суді України, апеляційних та місцевих господарських судах і
регламентує порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи
створення в суді до знищення в установленому порядку або передачі до
державної архівної установи.
Положення Інструкції передбачає як ведення діловодства у паперовій
формі, так і автоматизовану (електронну) технологію обробки, обліку та
контролю документів (справ) за допомогою автоматизованої системи
документообігу суду.
3. Наказ Державної судової адміністрації України і Державної податкової
служби України
від 20.02.2013 №30/44
Про затвердження Порядку надання судам загальної юрисдикції
інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків
боржників та стягувачів
Цей Порядок визначає загальні правила надання Державною податковою
службою України інформації про реєстраційні номери облікових карток
платників податків боржників та стягувачів до судів загальної юрисдикції на
підставі судових рішень, що набрали законної сили, для внесення цих даних до
виконавчого документа, що видається відповідно до вимог процесуального
законодавства.
Формат, структура електронного документа запитів (далі - запитів) та
електронного документа відповідей (далі - відповідей), форма журналу обліку
запитів та відповідей, регламент обміну інформацією, терміни впровадження
програмного забезпечення для взаємообміну інформацією визначаються
протоколами обміну інформацією.
Суди загальної юрисдикції подають запити до Державної податкової
служби України через Адміністратора автоматизованої системи документообігу
суду. Запит повинен містити відомості про підставу надання (судове рішення,
що набрало законної сили) та інші реквізити, визначені протоколами обміну
інформацією.
Відповіді на запити судів загальної юрисдикції надаються Державною
податковою службою України через Адміністратора автоматизованої системи
документообігу суду.
Запити та відповіді відправляються та передаються в електронній формі
через інформаційно-телекомунікаційні мережі із впровадженою системою
захисту інформації та використанням електронного цифрового підпису.
4. З'їзд суддів України
від 22.02.2013
Кодекс суддівської етики
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З'їзд суддів України ухвалив Кодекс суддівської етики. Новий Кодекс
приведено у відповідність до норм українського законодавства, Бангалорських
принципів ООН про стандарти суддівської поведінки і європейських
стандартів.
Положення цього Кодексу визначають правила поведінки суддів у
професійній та позасудовій діяльності.
Дія цього Кодексу поширюється на професійних суддів, суддів
Конституційного Суду України, а також на присяжних і народних засідателів
на період їх залучення до здійснення правосуддя.
Кодекс набирає чинності в день його затвердження з’їздом суддів
України.
Рішення Конституційного Суду України
1. Рішення Конституційного Суду України
від 05.02.2012 №1/2013
у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою
відповідальністю "Ліхтнер Бетон Львів" щодо офіційного тлумачення
положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону
України "Про господарські товариства"
Конституційним Судом України у справі за конституційним зверненням
Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліхтнер Бетон Львів" щодо
офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58, частини першої
статті 64 Закону України "Про господарські товариства" прийнято рішення, що
положення частини четвертої статті 58 Закону України "Про господарські
товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576-XII з наступними змінами, згідно з
яким "учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у
статутному капіталі", треба розуміти так, що при визначенні повноважності
загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та
результатів голосування за прийняття їх рішень враховується кількість голосів
учасників, визначена пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі, що
встановлений статутом товариства з обмеженою відповідальністю, незалежно
від вартості реально внесених (сплачених) ними вкладів тільки протягом
першого року з дня державної реєстрації товариства з обмеженою
відповідальністю.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на
території України, остаточним і не може бути оскаржене.

21.03.2013

7

