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 02.03.2015 N 222-VIІІ
Про ліцензування видів господарської діяльності
Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів
господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх
ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за
порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у
встановленому цим Законом порядку здійснюють:
Кабінет Міністрів України - шляхом прийняття нормативно-правових
актів у сфері ліцензування;
спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
органи ліцензування.
Відповідно до статті 7 Закону, ліцензуванню підлягають такі види
господарської діяльності:
1) банківська діяльність, яка ліцензується відповідно до Закону України
"Про банки і банківську діяльність";
2) надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку
цінних паперів);
3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з
урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні";
4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується
відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";
5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням
особливостей, визначених Законом України "Про електроенергетику", крім
діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
(постачання незалежним електропостачальником), і у сфері використання
ядерної енергії, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених
Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної
енергії";
6) освітня діяльність закладів освіти;
7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно
до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
8) діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей,
визначених Законом України "Про телекомунікації", надання послуг у галузі
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криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового
підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України;
9) будівництво об'єктів IV і V категорій складності - з урахуванням
особливостей, визначених Законом України "Про архітектурну діяльність";
10) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими
засобами, імпорт лікарських засобів, (крім активних фармацевтичних
інгредієнтів) - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про
лікарські засоби";
11) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення
і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля
вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї,
холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних
засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та їх продаж;
12) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
14) поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними
відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Не
підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання
утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення
небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію
на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
15) медична практика;
16) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини
згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України;
17) ветеринарна практика;
18) випуск та проведення лотерей;
19) туроператорська діяльність;
20) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
21) промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок;
22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання,
перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України,
вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, - з
урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори";
23) діяльність, пов'язана з розробленням, виготовленням, постачанням
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших
технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та
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перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються
Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України);
24)перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів
річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом,
міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
25) зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
26)
транспортування
нафти,
нафтопродуктів
магістральним
трубопроводом;
27) транспортування та розподіл природного газу, газу (метану) вугільних
родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений
ліцензійними умовами, та постачання, крім постачання природного газу, газу
(метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
28)
централізоване
водопостачання
та
водовідведення,
крім
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим
тарифом;
29) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії за нерегульованим тарифом;
30) охоронна діяльність.
Закон суттєво спрощує порядок отримання ліцензій.
Відповідно до статті 13 Закону, ліцензія на провадження ліцензійного
виду господарської діяльності матиме електронний вигляд. Тобто в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців буде
внесено запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії цьому
госпсуб’єкту.
Ліцензія видається на необмежений строк. За бажанням здобувача ліцензії
чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і
на паперовому носії.
Законом внесено зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до Кодексу
України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України,
Земельного кодексу України, Митного кодексу України, законів України "Про
основи містобудування", "Про дорожній рух", "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про оцінку земель", "Про
автомобільний транспорт","Про Державний земельний кадастр", "Про вищу
освіту" інші.
Зазначено, що Закон України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" від 01.06.2000 №1775-ІІІ втрачає чинність з дня
набрання чинності цим законом.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 28.03.2015).
2. Закон України
від 02.03.2015 N 217-VIІІ
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Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2015 рік"
Законом внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2015 рік", відповідно до якого визначено:
доходи Державного бюджету України у сумі 502.259.708 тис. гривень, у
тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі
474.745.676,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 27.514.031,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього
Закону;
видатки Державного бюджету України у сумі 566.869.708,7 тис. гривень, у
тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі
537.566.703 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 29.303.005,7 тис. гривень;
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.796.231,8
тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду
Державного бюджету України - у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення
кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
2.010.366,6 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.006.237,2 тис.
гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного
бюджету України - у сумі 1.917.849,3 тис. гривень та надання кредитів із
спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.088.387,9 тис.
гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі
75.820.006,1 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 61.953.010,5 тис. гривень та
граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у
сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Також варто зазначити, що Законом збільшено видатки за спеціальним
фондом державного бюджету місцевим та апеляційним судам для забезпечення
належних та безпечних умов для роботи судів, переміщених з тимчасово
неконтрольованих Україною територій Донецької та Луганської областей, та
визначено, що норми і положення Закону України "Про судоустрій і статус
суддів" застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом
Міністрів України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 12.03.2015).
3. Закон України
від 02.03.2015 N 213-VIІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного
забезпечення
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Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів щодо порядку
призначення пенсій за віком на пільгових умовах і за вислугу років, а також
виплати пенсій працюючим пенсіонерам.
Зокрема, змінами до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
передбачається поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для
жінок, а також підвищення на 5 років страхового, а по окремих професіях і
спеціального стажу для осіб, які мають право на пенсії за роботу в шкідливих та
особливо шкідливих умовах праці та на пенсії за вислугу років.
Працюючим пенсіонерам пенсії виплачуються в розмірі 85 відсотків, але
не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму (1423,5 грн.), встановленого
для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи пенсія
виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону. Норма діятиме з 1
квітня 2015 року до 1 січня 2016 року.
Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, призначені відповідно
до спеціальних законів (закони України "Про прокуратуру", "Про державну
службу", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус
суддів" тощо) не виплачуються взагалі.
Зокрема, змінами внесеними до Закону України "Про судоустрій і статус
суддів" передбачається, що тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31
грудня 2015 року особам, на яких поширюється дія цього Закону, у період
роботи на посадах, які дають право на призначення щомісячного довічного
грошового утримання, відповідно до цієї статті або право на призначення пенсії
у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про
прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про державну
службу", щомісячне довічне грошове утримання, призначене відповідно до цієї
статті, не виплачується.
У період роботи особи на інших посадах/роботах щомісячне довічне
грошове утримання, розмір якого перевищує 150 відсотків прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в
розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Після звільнення з роботи щомісячне довічне грошове утримання виплачується
у розмірі, обчисленому відповідно до Закону.
Пенсійні обмеження не зачеплять лише тих пенсіонерів, які є інвалідами I
та II групи; інвалідами війни III групи; учасниками бойових бій, а також
особами, на яких поширюється дія ст.10 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту". Також пенсійні виплати
здійснюватимуться у повному обсязі тим, хто проходить військову службу або
перебуває на посадах у силових структурах, включаючи Національну гвардію,
апарат РНБОУ та військові прокуратури.
Положення пункту 10 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України
№76-УІІІ "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України", якими установлено, що у 2015 році
максимальний місячний розмір заробітної плати, зокрема, членів Кабінету
Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів, інших
бюджетних установ, суддівської винагороди обмежується 7 розмірами
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мінімальної заробітної плати, а при скороченні чисельності працівників - 10
розмірами мінімальної заробітної плати визнано таким, що втратив чинність.
Крім цього, в "Перехідних положеннях" Закону визначено, що у разі
неприйняття до 1 червня 2015 року закону щодо призначення всіх пенсій, у
тому числі спеціальних, на загальних підставах з 1 червня 2015 року
скасовуються норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії/щомісячне
довічне грошове утримання призначаються відповідно до законів України "Про
державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", "Про
статус народного депутата України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про
судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про службу в органах
місцевого самоврядування", "Про дипломатичну службу", Податкового та
Митного кодексів України, Положення про помічника-консультанта народного
депутата України.
Закон набирає чинності з 1 квітня 2015 року, крім:
пункту 15 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 25 квітня 2015
року;
абзаців другого, третього і дев'ятого пункту 17 розділу I цього Закону, які
набирають чинності з 28 березня 2015 року.
4. Закон України
від 02.03.2015 N 218-VIІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності пов'язаних із банком осіб
З метою посилення відповідальності пов'язаних із банком осіб цим
Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України.
Зокрема, Законом посилено адміністративну відповідальність керівників
банків, кінцевих бенефіціарних власників банків або інших осіб, які відповідно
до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, за
порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у тому
числі подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема щодо якості активів,
проведення операцій із пов'язаними з банком особами, суті операцій, або
здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших
кредиторів банку.
Крім цього, запроваджено адміністративну відповідальність зазначених
осіб за дії, які призвели до віднесення банку до категорії проблемних та
кримінальну відповідальність керівника банку, кінцевого бенефіціарного
власника банку, іншого власника істотної участі у банку за вчинення будь-яких
дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це
завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору.
Законом також внесено зміни до законів України "Про банки і банківську
діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", якими
посилено нагляд у банківській сфері, зокрема:
доповнено перелік документів, що подаються для погодження статуту
юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність;
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уточнено повноваження ради банку щодо затвердження порядку
здійснення операцій із пов'язаними з банком особами;
встановлено заборону банкам надавати кредити для придбання акцій
інших банків та опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з
банком особами;
розширено перелік пов'язаних із банком осіб;
встановлено для банків обов'язок надати Національному банку України
відомості про пов'язаних із банком осіб та повідомляти регулятора про всі зміни
в інформації про пов'язаних із банком осіб;
надано Національному банку України право при здійсненні банківського
нагляду визначати фізичних та юридичних осіб такими, що є пов'язаними з
банком особами, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах
Національного банку України, та з урахуванням, зокрема, характеру
взаємовідносин, операцій та зв'язків із банком (із повідомленням про таке
рішення не пізніше наступного робочого дня відповідному банку);
розширено перелік умов, за якими угоди, укладені банком із пов'язаними з
банком особами, визнаються недійсними;
встановлено майнову відповідальність пов'язаних з банком осіб за
збитки, завдані з їх вини банку;
суттєво збільшено розмір штрафу, що може бути застосований до
керівника банку;
розширено критерії, за якими Національний банк України зобов'язаний
прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемного;
уточнено порядок розкриття Національним банком України інформації,
що містить банківську таємницю;
закріплено примусове виконання державною виконавчою службою
рішень Національного банку України про застосування до банку, філії
іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу;
уточнено права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звертатись до
пов'язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку
з її вини шкоди та пов'язаної з банком особи, яка унаслідок таких дій або
бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою
про відшкодування шкоди, завданої банку.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 07.03.2015).
5. Закон України
від 19.03.2015 N 272-VIІІ
Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
Цим Законом вносяться зміни до статей 30, 38, 41, 55 Закону України
"Про акціонерні товариства", якими
передбачено, що загальні збори
акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них
акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій (до цього
- не менш як 60% голосуючих акцій).
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Також визначено, що у разі прийняття загальними зборами рішення щодо
виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений частиною 2 статті 30
Закону "Про акціонерні товариства", виплата дивідендів здійснюється у строк,
визначений загальними зборами.
У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та
другим цієї частини, або у строк, установлений загальними зборами відповідно
до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів, за умови, що він
менший за строк, передбачений абзацами першим та другим цієї частини, в
акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого
напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості
здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим
Кабінетом Міністрів України.
Крім цього, зазначено, що Закон від 13.01.2015 N 91-VIII "Про внесення
змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму
загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними
правами держави" втратив чинність.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім пунктів 2 та 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності через два
місяці з дня його опублікування (опубліковано в газеті "Голос України"
від 26.03.2015).
6. Закон України
від 19.03.2015 N 271-VIІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного
телебачення і радіомовлення України
Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до законів
України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про
Суспільне телебачення і радіомовлення України", "Про приватизацію
державного майна", "Про телебачення і радіомовлення" щодо механізму
утворення та форми діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення
України.
Суспільне телебачення і радіомовлення України утворюється у формі
публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія
України" (далі - НСТУ), 100 відсотків акцій якого належить державі.
НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України,
Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Культура",
обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії
"Крим",
державних
організацій
"Київська
державна
регіональна
телерадіокомпанія",
"Севастопольська
регіональна
державна
телерадіокомпанія",
"Новгород-Сіверська
регіональна
державна
телерадіокомпанія
"Сіверська",
"Криворізька
регіональна
державна
телерадіокомпанія "Криворіжжя", державного підприємства "Українська студія
телевізійних фільмів "Укртелефільм", що реорганізуються шляхом приєднання
до Національної телекомпанії України.
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Утворення НСТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України
відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.
Законом,
зокрема,
встановлюється,
що
НСТУ
є
об’єктом
загальнодержавного значення, а відчуження, передача (крім короткострокової
оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва,
земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать
державі у статутному капіталі НСТУ, забороняється.
Статут НСТУ має містити:
1) гарантії незалежності суспільного мовника;
2) заборону на втручання з боку акціонера, інших суб'єктів владних
повноважень у його редакційну політику;
3) положення щодо повноважень Наглядової ради НСТУ;
4) положення щодо повноважень членів правління НСТУ;
5) структуру НСТУ, зокрема положення щодо структурних підрозділів
НСТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення, регіональне
телерадіомовлення;
6) положення про заборону відчуження, передачі, приватизації
нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на
яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному
капіталі НСТУ.
Згідно із документом, НСТУ може фінансуватися за рахунок:
1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування
авторськими та суміжними правами;
2) державного і місцевих бюджетів;
3) абонентської плати що сплачується за послуги НСТУ в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
4) інших надходжень, не заборонених законодавством.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 09.04.2015).
7. Закон України
від 18.03.2015 N 263-VIІІ
Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування
деяких неприбуткових організацій
Законом внесено зміни до пункту 133.1 статті 133 Податкового кодексу
України, відповідно до якого об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку, асоціації власників жилих будинків, житлово-будівельних кооперативів
визнано неплатниками податку на прибуток, як неприбуткові організації.
Законом встановлено, що повторне внесення до Реєстру неприбуткових
організацій та установ (перереєстрація) неприбуткових організацій, які
зазначені у підпунктах 1 та 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
Податкового кодексу України і були внесені до Реєстру неприбуткових
організацій та установ станом на 1 січня 2015 року, не вимагається.
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Також встановлено, що неприбуткові організації, зазначені у підпунктах 1
та 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Податкового кодексу України,
державна реєстрація яких відбулася після 31 грудня 2014 року та до набрання
чинності цим Законом, у разі внесення їх до Реєстру неприбуткових організацій
та установ протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом
вважаються такими, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та
установ з дня їх державної реєстрації.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 09.04.2015).
8. Закон України
від 05.03.2015 N 246-VIІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської
діяльності
Закон прийнято з метою регулювання правовідносин, що виникають в
процесі провадження волонтерської діяльності в Україні, сприяння розвитку
волонтерського руху в Україні та підвищення якості надання волонтерської
допомоги. Відповідні зміни внесено до законів України "Про волонтерську
діяльність", "Про страхування", "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства".
Зокрема, в Законі визначено, що волонтер – це фізична особа, яка
добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність
шляхом надання волонтерської допомоги.
Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є
дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську
діяльність за згодою одного з батьків (усиновлювачів), прийомних батьків,
батьків-вихователів або піклувальника. Особи віком від 14 до 18 років не
можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами, визначеними абзацами
восьмим та дев’ятим частини третьої статті 1 цього Закону, а також у медичних
закладах.
Іноземці та особи без громадянства здійснюють волонтерську діяльність
через організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів,
інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської
діяльності.
До напрямів волонтерської діяльності віднесено:
надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної
ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду,
правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення
антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних
випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним
особам
надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим
військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади
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під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного
стану, проведення антитерористичної операції.
Встановлено, що у разі загибелі (смерті) волонтера під час надання
волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій,
бойових дій та збройних конфліктів сім'ї загиблого (померлого), його батькам та
утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500
прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.
У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення
(контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської
допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та
збройних конфліктів, залежно від ступеня втрати працездатності йому
виплачується одноразова грошова допомога в такому розмірі:
у разі встановлення інвалідності I групи – 250 прожиткових мінімумів,
встановлених законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності II групи – 200 прожиткових мінімумів,
встановлених законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності III групи – 150 прожиткових мінімумів,
встановлених законом для працездатних осіб.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 31.03.2015).
9. Закон України
від 05.03.2015 N 247-VIІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень
нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні
ділянки сільськогосподарського призначення
Законом встановлено, що нотаріус під час вчинення нотаріальних дій
та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
щодо земельної ділянки має доступ та користується Державним земельним
кадастром, а також за його результатами за допомогою програмного
забезпечення Державного земельного кадастру формує витяг із Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, який підписує та посвідчує
печаткою нотаріуса. Витяг залишається у справі державної нотаріальної
контори чи приватного нотаріуса.
Визначено також, що державна реєстрація похідного речового права на
земельну ділянку сільськогосподарського призначення, право власності на яку
виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року,
здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку
земельну ділянку.
Законом внесено зміни до законів України "Про нотаріат", "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про Державний
земельний кадастр".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 24.03.2015).
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10. Закон України
від 12.02.2015 N 191-VIІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
умов ведення бізнесу (дерегуляція)
Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів щодо спрощення
ведення бізнесу, зокрема:
- до статей 100, 152, 189 Житлового кодексу УРСР щодо переобладнання
і перепланування жилого будинку і жилого приміщення.
Визначено, що виконання наймачем робіт з переобладнання та
перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають
втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального
користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх
виконання. Після завершення зазначених робіт введення об'єкта в експлуатацію
не потребується.
- до ст. 93 Земельного кодексу України, якими визначено, що строк оренди
земельної ділянки не може перевищувати 50 років. Строк оренди земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
для
ведення
сільськогосподарського виробництва не може бути меншим як 7 років (до цього
передбачалося, що оренда земельної ділянки може бути короткостроковою - не
більше 5 років та довгостроковою - не більше 50 років).
Відповідні зміни внесені до статей 15, 17 і 22 Закону України "Про оренду
землі" щодо зміни умови договору оренди землі , передачі об`єкта оренди та
форми орендної плати.
- щодо спрощення регулювання господарської діяльності визначено, що
посадовими особами господарського товариства є фізичні особи - голова та
члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор
товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, наділені
повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу
передбачено установчими документами товариства (зміни до ч.2 ст. 89 ГКУ).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами,
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною
установою у визначеному Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи не потребує посвідчення (зміни до
ст.245 ЦКУ);
- скасовуються вимоги щодо державної реєстрації договору комерційної
концесії (зміни до ст.367 ГКУ, ст.1120 ЦКУ);
- щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців запроваджено адміністративний збір (замість реєстраційного
збору).
Законом також вносяться зміни до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України, законів України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про охорону культурної спадщини", "Про питну
воду та питне водопостачання", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
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фізичних осіб - підприємців", "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" інші.
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів"
визнано таким, що втратив чинність.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім: пункту 30 (щодо внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності") та пункту 36 (щодо внесення змін до Закону
України "Про адміністративні послуги") розділу I цього Закону, які набирають
чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону; пункту 2 цього
розділу, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів" (опубліковано в газеті "Голос України" від 04.04.2015).
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 13.03.2015 №141/2015
Про Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів
для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради
юстиції
Указом Президента України затверджено Положення про проведення
відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України
призначення членів Вищої ради юстиції.
Положення визначає порядок проведення відкритого конкурсу з добору
кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої
ради юстиції, відповідно до Закону України "Про забезпечення права на
справедливий суд".
Зокрема, Положенням визначено, що для проведення відкритого конкурсу
з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів
Вищої ради юстиції (далі - конкурс) утворюється Конкурсна комісія з добору
кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої
ради юстиції (далі - Конкурсна комісія).
Конкурсна комісія утворюється у складі голови та чотирьох членів, які є
визнаними фахівцями у галузі права, мають високу кваліфікацію і значний
досвід роботи у галузі права, а також бездоганну професійну репутацію.
Голова Конкурсної комісії призначається Президентом України.
Персональний склад Конкурсної комісії затверджується Президентом
України.
Конкурс проводиться в три етапи:
1) відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення
співбесід;
2) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за
результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна
перевірка відповідно до закону;
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3) визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення
Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції.
До участі у конкурсі за рішенням Конкурсної комісії не допускаються
особи, які не відповідають установленим вимогам до членів Вищої ради
юстиції та/або не можуть бути членами Вищої ради юстиції згідно із Законом
України "Про Вищу раду юстиції", іншими законами України та/або не подали
передбачені Законом України "Про Вищу раду юстиції" для участі у конкурсі
документи.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
2. Указ Президента України
від 31.03.2015 №190/2015
Питання Конституційної Комісії
Указом Президента України затверджено персональний склад
Конституційної Комісії як спеціального допоміжного органу при Президентові
України, до якого зокрема, увійшов Голова Вищого господарського суду України
Богдан Львов.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 18.03.2015 N 137
Деякі питання спрощення порядку надання адміністративних послуг у
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Кабінет Міністрів України цією постановою установив, що рішення
державного реєстратора, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, отримані в
електронній та паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, мають однакову
юридичну силу.
Також цією постановою внесені зміни до Порядку ведення Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 та Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868, якими визначено, що
повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів можуть
виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори
центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси.
Крім цього, передбачено, що у разі коли заявник виявив бажання
отримати витяг за результатами державної реєстрації прав в електронному
вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття
рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
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обтяжень надсилає свідоцтво про право власності на нерухоме майно на адресу
електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві.
Державний реєстратор у день прийняття рішення про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у разі коли заявник
виявив бажання отримати витяг в електронному вигляді та зазначив про це в
заяві) надсилає витяг з Державного реєстру прав на адресу електронної пошти
заявника.
У такому разі свідоцтво та витяг оформлюються в електронній формі
відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного
документообігу, а також електронного цифрового підпису.
Також внесено зміни до Порядку ведення Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та постанови Кабміну від 24.12.2014 N 722 "Деякі
питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно
та їх обтяження".
Постанова набирає чинності з 1 квітня 2015 р., але не раніше набрання
чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)".
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 02.03.2015 N 74
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та
визнання таким, що втратив чинність, Порядку встановлення роздрібних
цін на природний газ для населення
Постановою внесено зміни до ряду нормативно-правових актів КМУ,
зокрема:
1. До Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246 "Про
затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання".
Цією постановою КМУ встановлено, що:
- опалювальний період - період з 1 жовтня по 30 квітня включно;
- міжопалювальний період - період з 1 травня по 30 вересня включно.
- контрольне зняття показань лічильника газу - фіксація показань
лічильника газу споживача представником газопостачального/газорозподільного
підприємства у відомості про контрольне зняття показань лічильника газу або
акті про контрольне зняття показань лічильника газу, або розрахунковій книжці,
абонентській картці обліку газу тощо, які підтверджуються підписом споживача
(власника або наймача) об'єкта;
- механічне від'єднання відводу газопроводу від діючого газопроводу
здійснюється у разі:
самовільного відновлення споживачем газопостачання;
неодноразової
відмови
споживача
у
доступі
представникам
газорозподільного підприємства до свого об'єкта для припинення
газопостачання за порушення споживачем строків оплати послуг чи
недопущення виникнення аварійних ситуацій.
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Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання починаючи з 1
квітня 2015 р. здійснюється за роздрібними цінами на природний газ, що
використовується для потреб населення, диференційованими залежно від
місячного обсягу та видів споживання, що встановлені НКРЕКП, за
показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання
природного газу (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 16 1 цих
Правил).
Якщо у споживача, який використовує природний газ комплексно (для
опалення, приготування їжі та/або підігріву води), на дату контрольного зняття
показань лічильника газу контрольні показання лічильника газу менші, ніж
зазначені споживачем у платіжному документі за попередній місяць в
опалювальний період, то ці контрольні показання вважаються фактичними
показаннями лічильника природного газу станом на 1 число місяця, в якому
провадиться таке контрольне зняття. Переплата, яка утворилась, залишається на
особовому рахунку споживача виключно в грошовому еквіваленті і
зараховується в рахунок майбутніх платежів.
2. Викладено в новій редакції Типовий договір про надання населенню
послуг з газопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 липня 2006 р. N 938.
3. Внесено зміни до Порядку встановлення роздрібних цін на природний
газ для населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1
червня 2011 р. N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування
тарифів на житлово-комунальні послуги", відповідно до якого зазначено, що
механізм формування роздрібних цін на природний газ для потреб населення
може передбачати диференціацію таких цін залежно від обсягу споживання
природного газу населенням та/або видів його використання.
Встановлено, що після перегляду роздрібних цін НКРЕКП на своєму
офіційному сайті розміщує інформацію щодо структури роздрібних цін на
природний газ для потреб населення
4. Порядок встановлення роздрібних цін на природний газ для населення,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N
869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги" визнано таким, що втратив чинність.
Постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2, який
набирає чинності з 1 квітня 2015 року (опубліковано в газеті "Урядовий кур"єр"
від 03.03.2015 №39).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.03.2015 N 99
Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення
Кабінет Міністрів України і Національний банк України затвердили
спільний план заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації
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(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Установлено, що Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
повинні надсилати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній
службі фінансового моніторингу інформацію про виконання плану заходів,
затвердженого цією постановою, для подання щокварталу до 25 числа
наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і Національному банку
України.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.03.2015 N 167
Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16
жовтня 2014 р. N 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення
влади" щодо уточнення окремих положень Порядку.
Зокрема, змінами доповнено, що особа, яка підлягає перевірці,
зобов'язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі
подати до відповідального структурного підрозділу:
1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону:
власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої
Законом, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною
третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та
оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1;
копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою
(далі - засвідчені копії):
- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та
по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи,
яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті
громадянина України);
- декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом
України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - декларація);
2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону, - власноручно написану заяву про те, що до такої
особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою
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статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою
згідно з додатком 2.
Вимога стосовно надання в заявах згоди на оприлюднення відомостей
щодо особи, яка підлягає перевірці, не поширюється на осіб, які займають
посади, перебування на яких становить державну таємницю.
Професійний суддя, який підлягає перевірці, зобов'язаний у
десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в суді подати до
відповідального структурного підрозділу документи, зазначені у пункті 8 цього
Порядку.
Повідомлення професійним суддею, який підлягає перевірці, в заяві про
те, що до нього застосовується заборона, визначена частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону, є підставою для надіслання Мін'юсту, а тепер і ДСА
головою суду не пізніш як на третій день після подання такої заяви її копії в
паперовій та електронній формі.
Неподання професійним суддею, який підлягає перевірці, заяви у строк,
зазначений у пункті 9 цього Порядку, є підставою для надіслання Мін'юсту та
ДСА головою суду інформації про неподання заяви не пізніш як на третій день
після закінчення строку подання заяви.
Голова суду не пізніш як на третій день з дня отримання
відповіді/висновку/копії судового рішення щодо професійного судді складає
довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5.
У разі встановлення під час перевірки незастосування до професійного
судді заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону,
голова суду надсилає копію довідки про результати перевірки до ДСА в
паперовій та електронній (у форматі Microsoft Word) формі, а у разі
встановлення недостовірності відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2
частини п'ятої статті 5 Закону, - копії довідки про результати перевірки та
відповіді/висновку/судового рішення в паперовій та електронній (у форматі
Microsoft Word) формі до ДСА та в паперовій формі до Мін'юсту.
Постанову опубліковано в газеті "Урядовий кур"єр" від 08.04.2015 №64.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.03.2015 N 171
Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно
осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
Цією Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок
проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття
посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.
Зокрема, в постанові зазначено, що спеціальна перевірка проводиться
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
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підвищеним корупційним ризиком (далі - претенденти на посаду) (крім
випадків, передбачених законодавством), у тому числі щодо відомостей,
поданих особисто.
Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, є:
посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону України "Про
державну службу";
посади, віднесені згідно із статтею 25 Закону України "Про державну
службу" та частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" до першої - третьої категорії посад державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
посади суддів, прокурорів і слідчих;
посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом
військовослужбовців;
посади керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція
яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних
структурних підрозділів;
посади керівників, заступників керівників органів влади Автономної
Республіки Крим, державних органів, юрисдикція яких поширюється на
територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя;
посади керівників державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або
кількох районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим або
обласного значення, районів у місті, міст районного значення.
Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком затверджується
Національним агентством з питань запобігання корупції.
Спеціальна перевірка не проводиться щодо:
1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати
України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та на посади сільських, селищних, міських голів;
2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб
офіцерського складу та військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період або залучаються до виконання обов'язків за посадами,
передбаченими штатами воєнного часу;
3) претендентів, які перебувають на посадах у державних органах,
органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування
та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в
межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в
інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах
місцевого самоврядування;
4) претендентів, які перебувають на посадах у державних органах,
органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого
самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на
роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів,
що припиняються;
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5) осіб під час розгляду питання про включення їх до списку народних
засідателів або присяжних.
Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника
(заступника керівника) державного органу, органу влади Автономної
Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття
посади в якому претендує особа, крім випадків, передбачених цим Порядком.
Спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 25
календарних днів з дати надання згоди на її проведення.
Постанова набирає чинності одночасно з введенням у дію Закону України
"Про запобігання корупції".
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Міністерства фінансів України
від 23.02.2015 N 202
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2015 р. за N 287/26732
Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів
Наказом Міністерства фінансів України затверджено зміни до Порядку
повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та
місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
03 вересня 2013 року N 787.
Встановлено, що повернення помилково або надміру зарахованих до
бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за
поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при
поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за ухвалою суду, яка
набрала законної сили.
У разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) до
органу Казначейства подається оригінал або належним чином засвідчена копія
ухвали суду.
Ухвала суду подається платником до органу Казначейства разом з його
заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа
на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які
підтверджують перерахування коштів до бюджету (у разі знаходження
оригіналу документа на переказ, який підтверджує зарахування судового збору
до бюджету, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду).
У заяві платник може визначити довірену особу для отримання коштів,
що мають бути повернені йому з бюджету. У такому разі до заяви про
повернення коштів з бюджету додаються довіреність на отримання коштів
довіреною особою, засвідчена згідно з вимогами Цивільного кодексу України,
та копія паспорта довіреної особи.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України від 03.04.2015 №24).
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2. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України
від 27.02.2015 N 267/281/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 березня 2015 р. за N 294/26739
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів
України та Міністерства юстиції України від 20 травня 2014 року N
586/784/5
Цим наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України та Міністерства юстиції України від 20 травня 2014 року N
586/784/5 "Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного
контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру".
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України від 31.03.2015 №23).
3. Наказ Міністерства фінансів України
від 13.03.2015 N 333
Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей,
зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру
Наказом Міністерства фінансів України затверджено Порядок здійснення
перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру.
Цей Порядок визначає механізм проведення органами Державної
фіскальної служби України (далі - контролюючий орган) перевірки
достовірності відомостей про доходи, нерухоме майно, транспортні засоби,
кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, цінні папери,
внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства,
організації, фінансові зобов'язання (далі - відомості), зазначених у декларації
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік
(далі - декларація) за формою, встановленою Законом України "Про засади
запобігання і протидії корупції" (далі - перевірка).
Дія цього Порядку поширюється на осіб, зазначених у пункті 1, підпункті
"а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і
протидії корупції", які зобов'язані подавати декларацію (далі - суб'єкт
декларування), контролюючі органи, державні органи, органи влади Автономної
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інших юридичних осіб
публічного права, підприємства, установи, організації незалежно від форми
власності, платників податків (юридичних і фізичних осіб). Перевірка
відомостей щодо членів сім'ї особи, стосовно якої проводиться перевірка,
вказаних у декларації, не проводиться.
Загальний алгоритм проведення контролюючими органами перевірки
викладений в пункті 7 Порядку.
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Під час здійснення перевірки контролюючі органи мають право вимагати
та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного
права та підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
суб'єктів декларування, платників податків (юридичних і фізичних осіб) лише
документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які мають
відображатися декларантом у відповідних позиціях розділів декларації,
відповідно до закону.
Отримана та узагальнена податкова інформація порівнюється на предмет
її достовірності з даними, вказаними в декларації.
Недостовірність вказаних у декларації відомостей вказується у висновку
у разі, якщо суб'єктом декларування не вказано або вказано неповну
інформацію про доходи, нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на
рахунках у банках та в інших фінансових установах, цінні папери, внески до
статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації,
фінансові зобов'язання у декларації.
У разі встановлення під час перевірки розбіжностей між відомостями,
зазначеними в декларації, та наявною податковою інформацією, контролюючий
орган, який проводить перевірку, повідомляє про них суб'єкта декларування у
письмовій формі з метою отримання письмових пояснень причин виникнення
розбіжностей та/або копій документів, які підтверджують зазначені у декларації
відомості. Суб'єкт декларування не пізніше ніж на п'ятнадцятий робочий день з
дня отримання відповідного запиту контролюючого органу, який проводить
перевірку, надає письмове пояснення щодо таких розбіжностей та підтвердні
документи, які є обов'язковими для розгляду та врахування під час підготовки
висновку.
Висновок і повідомлення підписуються керівником контролюючого
органу (або особою, яка виконує його обов'язки), який проводив перевірку.
Факсимільне відтворення підпису керівника (або особи, яка виконує його
обов'язки) контролюючого органу не допускається.
Рішення, дії чи бездіяльність контролюючих органів щодо проведення
перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру, можуть бути оскаржені в
судовому порядку.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України від 30.04.2015 №32).
4. Наказ Міністерства юстиції України
від 31.03.2015 N466/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за N 349/26794
Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Наказом Міністерства юстиції України затверджено:
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Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців;
Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами
прокуратури, органами Служби безпеки України.
Наказом установлено, що:
виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно
до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг"
мають однакову юридичну силу;
у виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, які надаються в обов'язковому порядку при проведенні
реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зазначаються відомості,
визначені пунктом 13 розділу II Порядку надання відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
затвердженого цим наказом;
суди отримують відомості з Єдиного державного реєстру відповідно до
Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2013 року N
1556/5;
до 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ,
органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими
особами може здійснюватись відповідно до розділу VII Порядку надання
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня
2012 року N 1846/5.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не
раніше набрання чинності Законом України від 12 лютого 2015 року N 191-VIII
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
умов ведення бізнесу (дерегуляція)", крім абзацу третього пункту 1, який
набирає чинності через 45 днів з дня офіційного опублікування цього наказу.
5. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
від 02.03.2015 N42
Про внесення змін до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України внесено зміни до Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального
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господарства України від 16 грудня 2009 року N 396, яким зокрема, установили,
що громадяни подають до органу приватизації, окрім раніше передбачених
документів, копію документа, що посвідчує особу, технічний паспорт на
квартиру (будинок) чи жиле приміщення в гуртожитку.
Також органам приватизації дозволили видавати за письмовою заявою
власника (співвласників) дублікат свідоцтва про право власності на житло в разі
його втрати або зіпсування.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України від 17.04.2015 №28)
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