ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за березень 2014 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 11.03.2014 N 870-VIІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гласності
та прозорості у діяльності фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування
Законом вносяться зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття", відповідно до яких:
- рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є
обов'язковим для виконання, у тому числі всіма страхувальниками та
застрахованими особами, яких воно стосується. Рішення правління Фонду
оформляється постановою. Постанови правління Фонду підлягають
обов'язковому оприлюдненню на офіційній веб-сторінці Фонду протягом п'яти
робочих днів після їх прийняття;
- бюджет Фонду, зміни до нього, звіт про виконання бюджету Фонду в
розрізі статей витрат протягом п'яти робочих днів після їх затвердження
підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційній веб-сторінці Фонду і
протягом двох тижнів обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і
місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про
виконання бюджету Фонду.
Аналогічні за своїм змістом зміни вносяться до законів України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" та "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності".
Закон набирає чинності з дня його опублікування (опубліковано в газеті
"Голос України" 15.03.2014).
2. Закон України
від 13.03.2014 N 876-VIІ
Про Національну гвардію України
Закон визначає правові засади організації та порядку діяльності
Національної гвардії України, її загальну структуру, функції та повноваження.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 15.03.2014).
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3. Закон України
від 14.03.2014 N 887-VIІ
Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України
щодо компетенції Верховного Суду України
Законом визначаються правові та організаційні засади здійснення
перегляду Верховним Судом України рішень Вищого адміністративного суду
України. Відповідні зміни вносяться до статті 38 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" щодо розширення повноважень Верховного Суду
України.
Також щодо перегляду Верховним Судом України рішень Вищого
адміністративного суду України вносяться зміни до Кодексу адміністративного
судочинства України, згідно яких встановлено що рішення Вищого
адміністративного суду України щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності
Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції підлягають
перегляду Верховним Судом України у порядку, визначеному цим Кодексом.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право подати
заяву про перегляд судових рішень:
1) в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку;
2) Вищого адміністративного суду України з питань, передбачених
статтею 1711 цього Кодексу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 18.03.2014).
4. Закон України
від 25.03.2014 N 1156-VIІ
Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних
закупівель" щодо підсилення прозорості закупівель підприємств
Законом вносяться зміни до Закону України "Про здійснення державних
закупівель", відповідно до яких підприємства, визначені у пункті 21 частини
першої статті 1 цього Закону, зобов'язані розміщувати звіти про результати
проведення закупівель, які здійснюються за рахунок власних коштів, вартість
предмета яких відповідає вимогам абзацу першого частини першої статті 2
цього Закону, на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих
днів після укладення договору. У звіті обов'язково зазначаються: найменування,
кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид
послуг та місце їх надання; інформація про технічні та якісні характеристики
товарів, робіт і послуг; найменування і місцезнаходження постачальника,
виконавця робіт і надавача послуг, з якими укладено договір; ціна одиниці
товару, робіт та/або послуг та сума, визначена у договорі; дата укладення
договору; строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг та інше.
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування
(опубліковано в бюлетені Офіційний вісник України 11.04.2014).
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5. Закон України
від 25.03.2014 N 1155-VIІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо включення відомостей
про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Єдиного
державного реєстру
Законом вносяться зміни до пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців", яким передбачено, що:
"Усі діючі юридичні особи та фізичні особи - підприємці, створені та
зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про яких не включені до Єдиного
державного реєстру, зобов'язані подати державному реєстратору відповідно до
вимог статті 19 цього Закону реєстраційну картку для включення відомостей
про них до Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор після
отримання від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної
картки зобов'язаний включити відомості про юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру".
Також внесено зміни до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення
суб'єктів господарювання", відповідно до якого пункти 2 - 4 і 7 - 9 розділу II
"Прикінцеві та перехідні положення" виключено.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в бюлетені Офіційний вісник України 11.04.2014).
6. Закон України
від 27.03.2014 N 1165-VIІ
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2014 рік"
Закон прийнято з метою забезпечення відновлення економіки України та
невідкладної стабілізації фінансової ситуації.
Вносяться зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на
2014 рік" , зокрема, на 2014 рік визначено:
доходи Державного бюджету України у сумі 372.931.772,1 тис. гривень, у
тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі
314.957.840,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 57.973.931,4 тис. гривень;
видатки Державного бюджету України у сумі 436.762.003,2 тис. гривень, у
тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі
377.626.383,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 59.135.620,1 тис. гривень;
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.443.080,4
тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду
Державного бюджету України - у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення
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кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
2.032.989,2 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.177.124,7 тис.
гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного
бюджету України - у сумі 1.307.241,5 тис. гривень та надання кредитів із
спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.869.883,2 тис.
гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі
68.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та
граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у
сумі 5.998.582,7 тис. гривень.
Основні соціальні показники у 2014 році становлять:
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць установлено
у розмірі 1176 гривень;
для дітей віком до 6 років - 1032 гривні;
для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 гривень;
для працездатних осіб - 1218 гривень;
для осіб, які втратили працездатність, - 949 гривень;
Мінімальну заробітну плату у 2014 році установлено:
у місячному розмірі - 1218 гривень, у погодинному розмірі - 7,3 гривні.
Кабінету Міністрів України у місячний термін рекомендовано:
забезпечити скорочення граничної чисельності працівників центральних
органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та інших
державних органів не менше ніж на 10 відсотків;
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо скорочення не
менше ніж на 10 відсотків загальної чисельності Міністерства внутрішніх справ
України (за винятком чисельності Національної гвардії України), Служби
безпеки України, Управління державної охорони України, органів прокуратури
України;
вжити заходів щодо скорочення кількості легкових автомобілів
автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України, автобаз Державного управління справами та
Управління справами Апарату Верховної Ради України не менше ніж на 50
відсотків, а також легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої
влади та інші державні органи;
подати на розгляд Президента України та прийняти власні рішення про
скасування актів, якими встановлені пільги окремим колишнім посадовим
особам держави, в тому числі щодо виплати щомісячного грошового
утримання, створення апаратів для забезпечення їх діяльності, користування
державними дачами, охорони, транспортного та побутового обслуговування,
безоплатного проїзду, пільгового користування житлом, комунальними
послугами.
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Рахунковій
палаті, Центральній виборчій комісії, Державній судовій адміністрації України,
Вищій раді юстиції, Національній раді України з питань телебачення і

5

радіомовлення забезпечити скорочення чисельності працівників не менше ніж
на 10 відсотків.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 02.04.2014).
7. Закон України
від 27.03.2014 N 1166-VIІ
Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні
В зв`язку з необхідністю запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні Законом вносяться
зміни до ряду законодавчих актів.
Зокрема, до Податкового кодексу України внесено зміни:
- щодо оподаткування суми пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду
України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч
гривень на місяць, - у частині такого перевищення;
- щодо запровадження справляння збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування за ставкою 0,5% при здійсненні операцій з купівлі
юридичними та фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та/або
готівковій формі;
- щодо запровадження оподаткування ПДВ за ставкою 7 % на операції з
постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення (імпорт та
постачання виробником);
- щодо визначення базою оподаткування податком на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, загальну площу об’єкта житлової нерухомості,
замість житлової;
- щодо встановлення прогресивної шкали оподаткування податком на
доходи фізичних осіб.
До Закону України "Про судоустрій та статус суддів" внесено зміни,
відповідно до яких виключено статтю 136 щодо вихідної допомоги судді у
зв`язку з відставкою, та до статті 138 щодо виплати щомісячного довічного
грошового утримання судді у відставці.
Внесено зміни до Закону України "Про державну службу", відповідно до
яких виключено положення щодо виплати грошової винагороди за сумлінну
безперервну працю, грошової допомоги державним службовцям у разі виходу
на пенсію, та зменшено розмір пенсії державних службовців в розмірі 70
відсотків суми їх заробітної плати.
Також вносяться зміни до законів України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", "Про збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування", "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування" та інших.
Закон набирає чинності з 1 квітня 2014 року, крім окремих положень
(опубліковано в газеті "Голос України" 31.03.2014).

6

8. Закон України
від 27.03.2014 N 1170-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з
прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про
доступ до публічної інформації"
Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів України, зокрема,
до Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства
України, Кримінального кодексу України та законів України "Про засади
запобігання і протидії корупції", "Про Конституційний Суд України", "Про
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про Вищу раду
юстиції", "Про державну таємницю", "Про здійснення державних закупівель",
"Про захист персональних даних" та інших щодо оприлюднення інформації та
обов`язку надання інформації на запити відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації".
Відповідно до змін, що вносяться до Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" встановлено, що відомості, зазначені у
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних
депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів
України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів
Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України,
Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного
банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції,
членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників
апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів
(комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті
(у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників
виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх
утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради,
підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному
веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування
на строк не менше одного року. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі
відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих
виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування
протягом 30 днів з дня подання декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру. Оприлюдненню підлягають усі відомості,
зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру, крім відомостей, що віднесені цим Законом до інформації з
обмеженим доступом.
Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника
податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця
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проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які
наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не
підлягають.
Гриф "Для службового користування" чи інші грифи, що передбачають
обмеження доступу до документа або інформації в ньому, які були надані до
набрання чинності Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім
грифів секретності, втрачають чинність, а відповідні документи підлягають
розкриттю та наданню на запит, через один рік після набрання чинності цим
Законом, якщо зазначені грифи не були переглянуті та підтверджені відповідно
до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 18.04.2014).
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 19.03.2014 №313/2014
Про посилення протидії рейдерству
Виконуючий обов`язки Президента України, Голова Верховної Ради
України О. Турчинов підписав Указ про вжиття невідкладних заходів щодо
посилення протидії рейдерству та посилення захисту права власності.
Тимчасово виконуючому повноваження Глави Адміністрації Президента
України доручено забезпечити:
збирання, аналіз та узагальнення інформації про факти порушення
законодавства, пов'язані з протиправним поглинанням та захопленням суб'єктів
господарювання, позбавленням права власності, використанням судів для
рейдерства, а також про заходи, що вживаються уповноваженими органами для
протидії таким порушенням;
підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізмів протидії
рейдерству та посилення захисту права власності.
Запропоновано Генеральній прокуратурі України вжити невідкладних
заходів для посилення нагляду за додержанням законів щодо протидії
протиправному поглинанню та захопленню суб'єктів господарювання,
позбавленню права власності.
Указ набирає чинності з дня його опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 20.03.2014).

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.03.2014 N 65
Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету
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Кабінет Міністрів України постановою від 01.03.2014 N 65 затвердив
заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів,
передбачених для утримання органів державної влади та інших державних
органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та
організацій, які використовують кошти державного бюджету, відповідно до
яких, зокрема, встановлено:
- припинення придбання автотранспортних засобів (крім спеціалізованих
санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги, пожежних та спеціальних
аварійно-рятувальних машин), меблів, мобільних телефонів, ноутбуків,
побутової техніки та проведення ремонту (крім приміщень, що перебувають в
аварійному стані);
- недопущення використання для обслуговування органів державної влади
та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств,
установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, більше
одного легкового автомобіля, якщо інше не передбачено законом або актом
Кабінету Міністрів України. Недопущення транспортного обслуговування
посадових осіб за викликом;
- проведення інвентаризації прийнятих протягом 2009 - 2014 років рішень
стосовно утворення бюджетних установ з визначенням доцільності їх
подальшої діяльності;
- недопущення подання Кабінетові Міністрів України пропозицій та
прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності працівників
підпорядкованих органів та установ.
- припинення виплати грошової винагороди державним службовцям за
сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання
трудових обов'язків;
- тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників;
- обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівних
працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених
органами державної влади підприємств, установ та організацій, 15 розмірами
мінімальної заробітної плати (крім тих місяців, у яких виплачується допомога
для оздоровлення та надається оплачувана відпустка);
- установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових
окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших
заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці,
затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних
доходів, отриманих від провадження господарської діяльності;
- припинення заповнення вакантних посад (крім посад керівників
структурних підрозділів та їх заступників, а також випадків переведення з
посади на посаду спеціалістів у межах структурних підрозділів органу
державної влади в разі виникнення виробничої потреби, працевлаштування
працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України);
- розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження
із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв;
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- здійснення службових відряджень працівників утворених органами
державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують
кошти
державного
бюджету
(крім
державних
службовців
та
військовослужбовців), за кордон за погодженням з Першим віце-прем'єрміністром України, Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом
функціональних повноважень;
- забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом
оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування за кордоном,
зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат,
пов'язаних з відрядженням;
- забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям
бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
- здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених
бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного,
цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації
та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.03.2014 N 67
Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів
Постановою Кабінету Міністрів України ліквідовано Міністерство
доходів і зборів та відновлено діяльність Державної податкової служби та
Державної митної служби.
Прийнято рішення щодо припинення здійснення заходів щодо
реорганізації Державної податкової служби та Державної митної служби, що
розпочаті відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 2012 р. N 726
"Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади".
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 05.03.2014 N 90
Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення
Постановою Кабінету Міністрів України ліквідовано Державну службу
зайнятості.
Установлено, що:
державна служба зайнятості як централізована система державних
установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством
соціальної політики, є правонаступником Державної служби зайнятості;
до внесення змін до Законів України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення"
органи державної служби зайнятості продовжують виконувати завдання та
функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту
від
безробіття,
а
також
функції
виконавчої
дирекції
Фонду
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загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття і фінансуються за рахунок і в межах коштів, передбачених у бюджеті
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття.
Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 3, який
набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів
України про затвердження положення про Міністерство соціальної політики.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 19.03.2014 N 75
Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України від 19.03.2014 N 75 постановою утворив такі
урядові комітети:
Урядовий комітет соціально-економічного розвитку та з питань
міжнародного співробітництва;
Урядовий комітет з питань оборони, оборонно-промислового комплексу
та правоохоронної діяльності;
Урядовий комітет з питань регіонального розвитку;
Урядовий комітет гуманітарного розвитку.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.03.2014 N 81
Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ
і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального
захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг
З метою вдосконалення державної політики регулювання цін на
природний газ і тарифів на теплову енергію Кабінет Міністрів
України постановою від 25.03.2014 N 81 рекомендував НКРЕ збільшити
граничний (максимальний) рівень ціни на природний газ, що реалізується
суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі
блочним (модульним) котельням, установленим на дахові та прибудованим
(виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та
надання населенню послуг з опалення та постачання гарячої води, за умови
ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку
тепла і гарячої води (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на природний газ для суб'єктів господарювання усіх форм
власності, який справляється у розмірі 2%, тарифів на послуги з
транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим
тарифом): з 1 травня 2015 р. - на 40 %; з 1 травня 2016 р. - на 20 %; з 1 травня
2017 р. - на 20 %.
Також Кабінет Міністрів України рекомендував Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органам
місцевого самоврядування переглянути до 1 травня 2014 р. встановлені ними
тарифи для суб'єктів господарювання, які реалізують теплову енергію для
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потреб населення, надають послуги з централізованого опалення і постачання
гарячої води населенню, збільшуючи їх з урахуванням витрат зазначених
суб'єктів господарювання на придбання природного газу, обчисленого виходячи
із встановленого НКРЕ граничного (максимального) рівня ціни на природний
газ, що реалізується для зазначених суб'єктів, в середньому на 40 %, а
також застосувати переглянуті тарифи з 1 липня 2014 року.
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.03.2014 N 96
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня
2010 р. N 1149
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149 "Деякі питання
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", відповідно до яких виключено
слова "бюджету Автономної Республіки Крим" при розподілі обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються
до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами
у
бюджетному періоді та викладено в новій редакції Формулу розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються
до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затверджену
зазначеною постановою.
18.04.2014

