ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за квітень 2012 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 12.04.2012 № 4647-VI
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2012 рік"
Законом внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2012 рік". Зокрема, збільшено доходи та витрати Державного
бюджету на 34 млрд. грн., внесено зміни до розподілу видатків на здійснення
правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів.
Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу другого
пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2012 року.
2. Закон України
від 12.04.2012 № 4650-VI
Про особливості приватизації вугледобувних підприємств
Закон визначає особливості правового, економічного та організаційного
регулювання приватизації державного майна вугледобувних підприємств та
особливості їх діяльності у післяприватизаційний період.
Особливими умовами приватизації вугледобувних підприємств є:
продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження у державній
власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств,
утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних
вугледобувних підприємств;
встановлення на строк до трьох років з моменту завершення
приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації
майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та
мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств,
які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення
приватизації. Мораторій не застосовується щодо рішень про виплату
заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що
належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування
матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення
заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного
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фонду України, а також щодо рішень про стягнення заборгованості за
електричну енергію і послуги з її передачі та розподілу;
переоформлення на покупця (інвестора) об'єкта приватизації діючих
спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення
аукціону.
Законом вносяться зміни до Кодексу України про надра, Законів
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом", "Про виконавче провадження" та інші.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України
від 13.04.2012 №4651-УІ
Метою прийнятого Кримінального процесуального кодексу України
(далі –КПК) є:
встановлення порядку кримінального провадження на засадах
пріоритетності прав і свобод людини;
забезпечення реалізації принципів змагальності та рівності сторін
обвинувачення і захисту у кримінальному процесі;
вдосконалення й оптимізація процедур кримінального провадження та
підвищення оперативності кримінального судочинства;
закріплення належної правової процедури здійснення кримінального
провадження;
захист прав і свобод та законних інтересів людини і громадянина, а
також прав та законних інтересів юридичних осіб, яким кримінальними
правопорушеннями та іншими діяннями завдано шкоди;
забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожен, хто
здійснив злочин, був справедливо покараний і жоден невинуватий не був
притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений.
КПК складається з 11 розділів, 46 глав.
Кодексом передбачається створення рівних можливостей для сторін
кримінального провадження, надання рівного обсягу прав, в тому числі щодо
збирання доказів. При цьому сторона захисту має право самостійно залучати
експертів. Таким чином, сторона обвинувачення позбавляється монопольного
права подавати докази до суду.
Кодексом передбачено:
1. Запровадження змагальної моделі кримінального судочинства;
2.Максимально широке застосування процедури попереднього
судового дозволу на здійснення будь-якого обмеження свободи, таємниці
приватного життя чи права власності особи (порівняно з моделлю постфактум контролю (судового оскарження) дій органів дізнання, слідства та
прокуратури, використовуваною в чинному КПК) та пов'язане з цим загальне
обмеження дискреційних повноважень цих органів;
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3. Законодавче розширення прав та повноважень сторони захисту в
межах кримінального процесу;
4. Зміна основних складових елементів процедури досудового
розслідування кримінальної справи.
Крім того, запроваджується новий порядок, згідно з яким суд зможе
ґрунтувати свої висновки виключно на тих показаннях, які він безпосередньо
отримав від сторін кримінального провадження у судовому засіданні, або які
були надані слідчому судді у судовому засіданні під час досудового
розслідування. Це стане надійним запобіжником катуванню, насильству та
іншим незаконним методам ведення слідства.
Пропонується об'єднати нині відокремлені стадії дізнання та
досудового слідства в одну - досудове розслідування, яке розпочинатиметься
з моменту надходження інформації про вчинений злочин до правоохоронних
органів, яка обов'язково вноситься до Єдиного реєстру досудових
розслідувань.
Оперативно-розшукова діяльність, пов'язана з розслідуванням злочину,
та слідство здійснюватимуться в рамках єдиного процесу розслідування, а всі
процесуальні дії (оперативно-розшукові та слідчі дії) зможуть проводитись
лише після початку кримінального провадження у справі.
КПК впорядковується проведення негласних слідчих дій. Відтепер всі
без виключення негласні слідчі дії, що пов'язані з обмеженням
конституційних прав громадян, будуть здійснюватись лише при
розслідуванні тяжких або особливо тяжких злочинів.
Надзвичайно важливими є положення Кодексу про скорочення
процесуальних строків. Так, строк досудового розслідування становитиме 2
місяці. Цей строк може бути продовжений до 6 місяців (для злочинів
невеликої та середньої тяжкості) або до 12 місяців (для тяжких та особливо
тяжких злочинів).
Строк тримання під вартою на стадії досудового розслідування
становитиме 60 днів і може бути продовжений до 6 місяців (для злочинів
невеликої та середньої тяжкості) або до 12 місяців (для тяжких та особливо
тяжких злочинів).
КПК
скасовується
інститут
додаткового
розслідування.
Запроваджується інститут слідчого судді. Вдосконалюється процес обрання
запобіжних заходів. Так, тримання під вартою визначається як винятковий
запобіжний захід, при цьому значно розширюється можливість застосування
альтернативних запобіжних заходів, таких як домашній арешт, застава;
запроваджуються електронні засоби контролю ("електронний браслет").
Запроваджується така новела, як укладання угоди між прокурором та
обвинуваченим про визнання винуватості, а також угоди між потерпілим і
обвинуваченим.
Цей Кодекс набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування, крім:
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положень, що стосуються кримінального провадження щодо
кримінальних проступків, які вводяться в дію одночасно з набранням
чинності законом України про кримінальні проступки;
частини першої (у частині положень щодо повноважень здійснення
досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402 - 421, 423 435 Кримінального кодексу України) та частини четвертої статті 216 цього
Кодексу, які вводяться в дію з дня початку діяльності Державного бюро
розслідувань України, але не пізніше п'яти років з дня набрання чинності цим
Кодексом;
частини четвертої статті 213 цього Кодексу, яка вводиться в дію з дня
набрання чинності положеннями закону, що регулює надання безоплатної
правової допомоги, які передбачають надання відповідного виду безоплатної
правової допомоги;
частини першої статті 41 та частини шостої статті 246 цього Кодексу (у
частині віднесення органів Державної митної служби України до
оперативних підрозділів), які вводяться в дію через рік після набрання
чинності цим Кодексом;
частини другої статті 45 цього Кодексу, яка вводиться в дію через рік
після створення Єдиного реєстру адвокатів України;
частини п'ятої статті 181 (у частині можливості використання
електронних засобів контролю), пункту 9 частини п'ятої статті 194, статті 195
цього Кодексу, які вводяться в дію з дня набрання чинності положенням про
порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ
України;
пунктів 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 розділу XI "Перехідні
положення", які вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування
цього Кодексу.
З дня набрання чинності цим Кодексом втрачають чинність:
Кримінально-процесуальний кодекс України із наступними змінами; Закон
Української РСР "Про затвердження Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР".
4. Закон України
від 13.04.2012 № 4652-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`зку з
прийняттям Кримінального процесуального кодексу України
Законом вносяться зміни до таких законодавчих актів, зокрема, до:
Кримінального кодексу України, Податкового кодексу України,
Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Цивільного процесуального кодексу
України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про судоустрій і
статус суддів", "Про прокуратуру", "Про міліцію", "Про порядок
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів
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дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду", "Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів", "Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві", "Про виконавче
провадження", "Про судову експертизу", "Про адвокатуру" та інші.
Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним
процесуальним кодексом України, крім:
підпункту 2 пункту 4, підпункту 3 пункту 8, підпунктів 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 пункту 11, підпунктів 3, 5, 13, 20, 22 пункту 13, абзаців
четвертого та п'ятого підпункту 4 пункту 14 розділу I цього Закону, які
вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;
положень пункту 12 розділу I цього Закону щодо здійснення органами
Державної митної служби України оперативно-розшукової діяльності, які
вводяться в дію через рік після набрання чинності цим Законом;
підпункту 2, абзацу другого підпункту 4, підпунктів 6, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21 пункту 13 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з дня початку
діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п'яти років
з дня набрання чинності цим Законом;
пункту 2 цього розділу, який вводиться в дію з дня, наступного за днем
опублікування цього Закону.
5. Закон України
від 24.04.2012 № 4661-VI
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законів України щодо впорядкування податкового декларування
Законом вносяться зміни до Податкового кодексу України, Законів
України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу" та інші
щодо впорядкування податкового декларування.
Законом, зокрема, внесено зміни до статті 54 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів", що визначає права та обов’язки судді у питаннях
подання декларацій про майновий стан і доходи, а саме:
пункт 7 частини четвертої викладено в такій редакції:
"7) декларувати майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції";
частину п’яту цієї статті виключити.
Законом вносяться зміни до статті 13 Закону України "Про державну
службу", яку викладено в такій редакції:
"Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового
характеру.
Державні службовці та особи, які претендують на зайняття посади
державного службовця, декларують майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції".
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Закон набирає чинності з 28 квітня 2012 року.
6. Закон України
від 12.04.2012 № 4648-VI
Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про здійснення
державних закупівель"
Відповідно до прийнятого Закону, дія Закону "Про здійснення
державних закупівель" не поширюється на випадки, коли предметом
закупівлі є природний газ; послуги з його транспортування (у тому числі
переміщення, фрахтування, страхування, зливу/наливу, інспекції кількості та
якості), розподілу, постачання, зберігання; фінансові інструменти, операції з
деривативами та управління ризиками, фінансові послуги, послуги бірж,
аукціонів, систем електронних торгів та інші послуги, що застосовуються в
міжнародній торговельній та фінансовій практиці під час закупівлі та
реалізації природного газу, закупівля яких здійснюється суб'єктом,
уповноваженим Кабміном на формування ресурсу природного газу для
споживачів України, у тому числі для потреб населення.
Закон набирає чинності з 29.04.2012 року
7. Закон України
від 13.04.2012 № 4658-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про трубопровідний транспорт"
щодо реформування нафтогазового комплексу"
Законом вносяться зміни щодо реформування нафтогазового
комплексу", відповідно до якого:
реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення)
державних підприємств, дочірніх підприємств НАК "Нафтогаз України", що
провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і
зберігання у підземних газосховищах, та НАК "Нафтогаз України"
здійснюється за рішенням Кабміну виключно з метою та на виконання
зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону "Про ратифікацію
Протоколу про приєднання України до Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства";
забороняється приватизація державних підприємств, дочірніх
підприємств НАК "Нафтогаз України", що провадять діяльність з
транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних
газосховищах, НАК "Нафтогаз України", а також підприємств, установ,
організацій, утворених внаслідок їх реорганізації;
не може бути порушено справу про банкрутство щодо державних
підприємств, які провадять діяльність з транспортування магістральними
трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК "Нафтогаз
України", дочірніх та заснованих нею підприємств, а також підприємств,
утворених внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
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перетворення) державних підприємств, що провадять діяльність з
транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних
газосховищах, НАК "Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею
підприємств.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
8. Закон України
від 13.04.2012 № 4649-VI
Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації"
Законом вносяться зміни до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані,
затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації".
Метою прийняття цього Закону є зняття заборони на приватизацію
ТЕЦ для подальшої реалізації програми їх технічного переоснащення через
залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду чи концесію.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
9. Постанова Верховної Ради України
від 12.04.2012 №4641-VI
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити Даценко Любов Іванівну з
посади судді господарського суду Запорізької області у зв'язку з досягненням
шістдесяти п'яти років.
10. Постанова Верховної Ради України
від 15.03.2012 №4636-VI
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
Лотову Юлію Василівну на посаду судді господарського суду міста
Севастополя безстроково.
11. Постанова Верховної Ради України
від 12.04.2012 №4643-VI
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити з посади суддю
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господарського суду міста Києва Катрич Валентину Сергіївну - у зв'язку з
поданням заяви про відставку.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 05.04.2012 року №243/2012
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 1 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Указом Президента України постановлено звільнити з посади судді
господарського суду Автономної Республіки Крим Жукову Анжеліну
Ігорівну –у зв'язку із закінченням строку, на який її призначено.
2. Указ Президента України
від 24.04.2012 року №285/2012
Про переведення суддів
Відповідно до статті 73 та частини першої статті 80 Закону України
"Про судоустрій і статус суддів" Указом Президента України постановлено
перевести у межах п'ятирічного строку суддю господарського суду
Луганської області Васильченко Тетяну Вікторівну на роботу на посаді
судді господарського суду міста Києва.
3.Указ Президента України
від 24.04.2012 року №286/2012
Про призначення суддів
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президента України постановлено призначити строком на
п'ять років у місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Волинської області
Гарбара Ігоря Олексійовича;
судді господарського суду Дніпропетровської області
Мартинюка Сергія Віталійовича;
судді господарського суду Запорізької області
Давиденко Ірину Вікторівну;
судді господарського суду Луганської області
Віннікова Сергія Валерійовича;
судді господарського суду Львівської області
Блавацьку-Калінську Ольгу Михайлівну;
суддів господарського суду Миколаївської області:
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Бритавську Юлію Сергіївну,
Олейняш Еліну Михайлівну;
суддів господарського суду Полтавської області:
Мацко Оксану Сергіївну,
Погрібну Світлану Василівну,
Сіроша Дмитра Миколайовича;
судді господарського суду Рівненської області
Кочергіну Валентину Олександрівну
суддів господарського суду Сумської області:
Джепу Юлію Артурівну,
Жерьобкіну Євгенію Анатоліївну;
суддів господарського суду Хмельницької області:
Заярнюка Івана Володимировича,
Яроцького Андрія Миколайовича;
судді господарського суду Чернігівської області
Моцьора Василя Володимировича;
судді господарського суду міста Києва
Марченко Оксану Володимирівну.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.04.2012 N 295
"Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних
послуг"
Кабінет Міністрів України постановою від 11.04.2012 N 295 затвердив
Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, якими
регулюються відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій та
споживачами при наданні/отриманні телекомунікаційних послуг.
Так, надання зазначених послуг здійснюється у разі:
укладення договору відповідно до основних вимог, встановлених
НКРЗІ;
їх оплати споживачем.
Оператори, провайдери повинні бути внесені до реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій, який веде НКРЗІ, а також у випадках,
встановлених Законами "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс
України", мати ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері
телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом України (для
операторів) чи копії ліцензій (для провайдерів).
Телерадіоорганізації, які створюють або комплектують та/або
пакетують телерадіопрограми та/або телерадіопередачі та розповсюджують
їх за допомогою технічних засобів мовлення, і провайдери програмної
послуги, які надають абонентам можливість переглядати пакети програм,
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використовуючи для передачі таких програм ресурси багатоканальних
телемереж, повинні мати відповідні ліцензії, що видаються Національною
радою з питань телебачення і радіомовлення згідно із Законом "Про
телебачення і радіомовлення".
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.04.2012 N 296
Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами,
установами, організаціями, а також господарськими товариствами,
у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50
відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії,
доручення та управління майном
Цей
Порядок
визначає
механізм
укладення
державними
підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими
товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50
відсотків (далі - суб'єкт господарювання), договорів про спільну діяльність,
договорів комісії, доручення та управління майном (далі - договір).
Суб'єкт господарювання, що виявив намір укласти договір, подає
центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого він
належить, іншому суб'єкту управління об'єктами державної власності,
зокрема Національній або галузевій академії наук (далі - орган управління),
звернення щодо погодження укладення договору разом з такими
документами:
1) попередньо погоджений сторонами проект договору;
2) засвідчені копії статутів (положень) суб'єкта господарювання та
сторони (сторін), з якою (якими) передбачається укласти договір;
3) інформація про суб'єкта господарювання, зокрема про:
виробничі потужності, обсяг і основну номенклатуру продукції, у тому числі
експортної;
кількість робочих місць;
рівень прибутковості за останні три роки, розмір дебіторської та
кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої;
державну реєстрацію прав власності або користування будинками
(спорудами) та земельними ділянками, які передбачається використовувати
за договором;
перебування майна, яке передбачається використовувати за договором,
в заставі, податковій заставі, оренді, лізингу.
Суб'єкт господарювання подає також бізнес-план з визначенням етапів,
строків, шляхів і засобів виконання договору, джерел його фінансування,
впливу результатів укладення договору на фінансовий план суб'єкта
господарювання;
4) інформація про сторону (сторони), з якою (якими) передбачається
укласти договір, а саме:
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повне найменування сторони;
дані про її державну реєстрацію;
відомості, що підтверджують здатність сторони забезпечити належне
виконання своїх договірних зобов'язань, зокрема фінансову та професійну
спроможність;
5) звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за
договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної
експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій
вартості.
Зазначений звіт подається разом з рецензією, що містить позитивний
висновок щодо його відповідності вимогам нормативно-правових актів з
оцінки майна або за наявності незначних недоліків, що не вплинули на
достовірність оцінки, про відповідність в цілому таким нормативно-правовим
актам;
6) обґрунтування способу використання державного майна з
відповідними розрахунками.
Орган управління готує протягом місяця з дня надходження від
суб'єкта господарювання звернення щодо погодження укладення договору за
погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та
Мін'юстом відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України.
У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
погодження укладення договору орган управління здійснює заходи щодо
забезпечення його укладення суб'єктом господарювання відповідно до вимог
законодавства.
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 703 "Питання укладення деяких
договорів".
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.04.2012 N 298
Деякі питання, пов'язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб,
призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється
Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи
погоджується з Кабінетом Міністрів України
Порядок визначає процедуру розгляду подання щодо:
1) призначення на посаду та звільнення з посади Першого віце-прем'єрміністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів;
2) призначення на посаду перших заступників та заступників міністрів,
заступників міністрів - керівників апарату, керівників інших центральних
органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, державних
уповноважених Антимонопольного комітету, Керівника Секретаріату
Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників,
керівника Апарату Прем'єр-міністра України;
11

3) призначення на посаду та звільнення з посади керівників державних
господарських об'єднань, підприємств, установ і організацій, функції з
управління якими виконує Кабінет Міністрів України (далі - підприємства),
їх перших заступників та заступників;
4) призначення на посаду та звільнення з посади керівників
підприємств, їх перших заступників та заступників у випадках, коли
відповідно до законодавства їх призначення на посаду та звільнення з посади
здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України;
5) призначення на посаду та звільнення з посади голів місцевих
держадміністрацій;
6) погодження призначення на посаду та звільнення з посади перших
заступників, заступників голів та заступників голів - керівників апарату
обласних і Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови
та заступника голови - керівника апарату Київської міської
держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.04.2012 N 328
Про внесення змін до пункту 5 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з
приватизації державного майна
Внесено зміни до пункту 5 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 258.
Зокрема, за рахунок бюджетних коштів здійснюються такі видатки:
1) оплата послуг, що надаються:
суб'єктами господарювання, залученими до робіт з проведення
аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів
за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об'єктів, що
підлягають приватизації (в тому числі разом із земельними ділянками
державної власності);
особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної
підготовки, реструктуризації, проведення обов'язкового екологічного аудиту,
приватизації, охорони та збереження об'єктів приватизації, повернутих за
рішенням суду в державну власність, до їх подальшого продажу, надання
юридичних послуг;
суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що
залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації
(корпоратизації), експертної грошової оцінки земельних ділянок державної
власності для визначення вартості внеску держави до статутного капіталу
господарських товариств, оцінки об'єктів приватизації, повернутих за
рішенням суду в державну власність;
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особами та організаціями, залученими до робіт з проведення
землеустрою;
зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких
пов'язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;
радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу
пакетів акцій;
особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення
функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів
приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для
здійснення приватизації державного майна та продажу земельних ділянок
державної власності;
закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів
органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб,
уповноважених управляти державними корпоративними правами;
2) витрати, пов'язані із:
забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;
провадженням
інформаційно-пропагандистської
та
рекламної
діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного
сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у
засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного
майна;
виконанням науково-дослідних робіт;
виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань
державних органів приватизації;
забезпеченням функціонування галузевого державного архіву
фінансових посередників Фонду державного майна.".

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції
України та інші:
1.Наказ Міністерства юстиції України
від 17.04.2012 № 595/5
Про впорядкування відносин, пов'язаних із державною реєстрацією
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Наказом затверджено форми:
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права
власності);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права
власності на єдиний майновий комплекс);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого
речового права);
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заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого
речового права на єдиний майновий комплекс);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження
речового права);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження
речового права на єдиний майновий комплекс);
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від
речового права);
заяви про зупинення державної реєстрації прав;
заяви про зняття зупинення державної реєстрації прав;
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення
прав та їх обтяжень у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна);
заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно;
заяви про скасування запису Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно;
заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
заяви про відкликання заяви;
заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно;
запиту про надання інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно;
заяви про надання дубліката свідоцтва про право власності;
додатка до заяви;
картки прийому заяви та вимоги щодо її заповнення;
вимоги до заповнення заяв, що подаються органу державної реєстрації прав.
2. Наказ Фонду державного майна України
від 23.04.2012 № 556
Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами
оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього
контролю якості
Керівник суб’єкта оціночної діяльності не може мати не погашеної
судимості або не знятої в установленому законом порядку судимості за
умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а
також не може бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися
певною діяльністю.
Система управління якістю в цілому та кожна процедура (складова
процедури) та захід окремо повинні бути розроблені, документально
оформлені, запроваджені у діяльність та постійно підтримуватися та
удосконалюватися. Документальне оформлення системи управління якістю в
цілому та кожної з процедур (складових процедур) та заходів окремо
здійснюється шляхом розробки та затвердження відповідного документа(ів).
У разі якщо система управління якістю в цілому та кожна процедура
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(складова процедури) та захід окремо є об’єктом(ами) інтелектуальної
власності, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує наявність всіх прав для
його (їх) використання.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Наказ Міністерства фінансів України
від 02.04.2012 №426
Про
затвердження
Порядку
подання
повідомлень
про
відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших
фінансових установах до органів державної податкової служби
Цей Порядок визначає послідовність дій банків та інших фінансових
установ при наданні повідомлень про відкриття або закриття рахунків (далі Повідомлення) платників податків - юридичних осіб, у тому числі відкритих
через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб (далі Платники податків) до органів державної податкової служби (далі - органи
ДПС), в яких обліковуються Платники податків, та відкриття або закриття
банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст
повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та
інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів ДПС у
взятті рахунків на облік.
Національний банк України, банки та інші фінансові установи (далі фінансові установи) протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття
рахунків Платників податків (включаючи день відкриття/закриття) подають
відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів
електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих
ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі - засоби
телекомунікаційного зв'язку) на адресу Інформаційного порталу Державної
податкової служби України (далі - адреса ДПС України).
У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки
направляють Повідомлення на адресу ДПС України у порядку, визначеному
цим пунктом.
Установити, що з 01 травня 2012 року до 01 серпня 2012 року банки та
інші фінансові установи подають повідомлення про відкриття/закриття
рахунків платників податків до органів державної податкової служби
відповідно до цього наказу або наказу Державної податкової адміністрації
України від 23 грудня 2010 року N 993 "Про затвердження Порядку подання
повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та
інших фінансових установах до органів державної податкової служби".
Наказ набирає чинності з 01 травня 2012 року, але не раніше дня його
офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає
чинності з 01 серпня 2012 року.
4. Наказ Національного агентства України з питань державної служби
від 05.03.2012 №45
15

Про затвердження Типового положення про службу персоналу
державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх
апарату
У державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх
апаратах (далі - органи державної влади) залежно від чисельності працівників
апарату, підпорядкованих територіальних органів, підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери їх управління, а також від обсягу,
характеру та складності управління персоналом утворюється відповідний
окремий структурний підрозділ - департамент, управління, відділ, сектор або
вводиться посада спеціаліста з цих питань (далі - служба персоналу).
Служба персоналу підпорядковується безпосередньо керівнику
державної служби в органі державної влади (керівнику апарату), а у разі
відсутності посади керівника апарату - керівнику органу державної влади.
Основними завданнями служби персоналу є:
забезпечення здійснення керівником державної служби в органі
державної влади своїх повноважень;
забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби
з питань управління персоналом органу державної влади;
добір персоналу органу державної влади;
організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності
персоналу органу державної влади;
організаційно-методичне забезпечення управління персоналом в органі
державної влади;
спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво та
контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих організаціях;
документальне оформлення вступу на державну службу, її
проходження та припинення.
Служба персоналу відповідно до покладених на неї завдань:
вивчає поточну та перспективну потребу в персоналі та вносить
відповідні пропозиції керівнику державної служби в органі державної влади;
планує роботу з персоналом в органі державної влади;
здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника
державної служби в органі державної влади з питань управління персоналом
та вносить йому відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з
персоналом;
здійснює організаційне забезпечення роботи галузевої (регіональної)
ради по роботі з кадрами;
у межах своєї компетенції бере участь у розроблені структури апарату
органу державної влади та його штатного розпису;
надає методичну допомогу та контролює розроблення посадових
інструкцій персоналу органу державної влади;
у межах компетенції розробляє та погоджує проекти нормативноправових актів органу державної влади;
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разом з іншими структурними підрозділами:
вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на
зайняття посад в органі державної влади, керівників підпорядкованих
організацій;
планує переміщення по службі державних службовців органу
державної влади з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної
підготовки та результатів роботи, вносить відповідні пропозиції керівнику
державної служби в органі державної влади;
розробляє вимоги до напряму підготовки (отриманої особою
спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які
претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V;
розробляє та у разі необхідності перегляд профілів професійної
компетентності державної служби в органі державної влади;
вносить за поданням структурних підрозділів пропозиції керівнику
державної служби в органі державної влади щодо переміщення державних
службовців;
здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу
на заміщення посад груп II, III, IV і V в органі державної влади та
відповідних посад у підпорядкованих організаціях, призначення на які
здійснюються керівником органу державної влади;
здійснює 1 раз на 2 роки підготовку проекту програми іспиту (тестів)
для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби груп II, III, IV
і V;
вивчає потреби та вносить керівнику державної служби в органі
державної влади пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації персоналу органу державної влади та
підпорядкованих організацій;
формує замовлення та організовує підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації персоналу органу державної влади та
підпорядкованих організацій, забезпечує укладання відповідних угод із
навчальними закладами;
організовує роботу щодо стажування персоналу органу державної
влади;
Наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від
17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".
5. Наказ Національного агентства України з питань державної служби
від 05.03.2012 №46
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 710/21023
Про затвердження Типового порядку оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців
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Цей Типовий порядок розроблений відповідно до Закону України від
17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу" і визначає правові
та організаційні засади оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців (далі - оцінювання), які займають посади державної
служби груп II, III, IV, V (далі - державні службовці).
Оцінювання здійснюється щороку у листопаді.
Метою оцінювання є здійснення контролю за якістю виконання
посадових обов'язків, визначення рівня результативності та ефективності
служби, а також планування кар'єри, виявлення необхідності підвищення
рівня професійної компетентності державних службовців, стимулювання
результативної діяльності.
Оцінювання державних службовців здійснюється їх безпосередніми
керівниками за встановленою формою.
Основою для оцінювання є план діяльності державного службовця на
рік, підготовлений на основі плану роботи відповідного структурного
підрозділу, який затверджений безпосереднім керівником та посадової
інструкції.
Оцінювання складається із таких етапів:
самооцінювання;
оцінювання безпосереднім керівником або суб'єктом призначення;
ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання;
затвердження результатів оцінювання.
Самооцінювання передбачає внесення державним службовцем до
бланка з оцінювання інформації про результати службової діяльності
відповідно до плану діяльності державного службовця за звітний період. При
цьому державним службовцем коротко зазначається інформація про
виконання кожного із завдань.
Наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від
17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".
6. Наказ Національного агентства України з питань державної служби
від 03.04.2012 №61
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2012 р. за N 580/20893
Про затвердження Порядку стажування державних службовців
З метою підвищення рівня професійної компетентності державного
службовця та набуття ним практичного досвіду може проводитися його
стажування, яке є однією із форм підвищення рівня професійної
компетентності, з відривом від служби строком від одного до шести місяців
на іншій посаді державної служби у тому самому або іншому державному
органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.
Стажування державного службовця здійснюється в разі потреби, але не
рідше одного разу на три роки.
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Необхідність підвищення рівня професійної компетентності
державного службовця визначається його безпосереднім керівником та
службою персоналу державного органу, органу влади Автономної
Республіки Крим або їх апарату за результатами оцінювання службової
діяльності.
Стажування державного службовця проводиться з відривом від
основної роботи. За державним службовцем, направленим на стажування,
зберігаються його посада та заробітна плата за основним місцем роботи.
Під час проходження стажування на державного службовця
поширюються правила внутрішнього службового розпорядку державного
органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, де він
проходить стажування, яких він зобов'язаний дотримуватися.
Особа, яка проходить стажування:
може брати участь в діяльності органу, готувати проекти документів,
бути присутньою на нарадах;
зобов'язана у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання,
передбачені індивідуальним планом стажування;
удосконалювати професійні знання, уміння та навики, поєднуючи їх з
практичною діяльністю з використанням позитивного досвіду відповідного
державного органу;
виконувати
вказівки
та
доручення
керівника
стажування,
додержуватись професійної етики та культури поведінки.
Після закінчення стажування особа, яка пройшла стажування, подає
керівнику стажування звіт про результати стажування.
Наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом
України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".
7. Наказ Національного агентства України з питань державної служби
від 30.03.2012 №62
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за N 632/20945
Про затвердження Типових правил внутрішнього службового
розпорядку
Ці Типові правила визначають загальні положення щодо внутрішнього
службового розпорядку державного службовця, режим роботи, засади
регулювання службових відносин, умови перебування в органі державної
влади та забезпечення раціонального використання робочого часу, а також
інші положення.
Службова дисципліна в державному органі, органі влади Автономної
Республіки Крим або їх апараті (далі - орган державної влади) ґрунтується на
засадах чесного і сумлінного виконання державним службовцем своїх
обов'язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для
ефективної роботи, застосування методів переконання, заохочення за
сумлінну роботу.
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Правила внутрішнього службового розпорядку органу державної
влади розробляються на основі цих Типових правил.
Тривалість та режим роботи, час відпочинку державного службовця
визначаються законодавством про працю з урахуванням особливостей,
передбачених Законом України "Про державну службу".
Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".
8. Наказ Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 215/5
Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання
рішень
Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про виконавче
провадження" (далі - Закон), інших законодавчих актів України та
нормативно-правових актів Міністерства юстиції України і визначає окремі
питання організації виконання рішень судів та інших органів (посадових
осіб) (далі - рішення), що відповідно до Закону підлягають примусовому
виконанню.
Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці.
Органами державної виконавчої служби (далі - органи ДВС) є:
Державна виконавча служба України, до складу якої входить відділ
примусового виконання рішень (далі - ДВС України);
Управління державної виконавчої служби Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, до
складу яких входять відділи примусового виконання рішень (далі регіональні органи ДВС);
Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення),
міськрайонні, міжрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних
управлінь юстиції (далі - територіальні органи ДВС).
Безпосередній контроль за діями державного виконавця покладається
на начальників відділів примусового виконання рішень та начальників
відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських
(міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції
(далі - начальник відділу).
Під час здійснення виконавчого провадження державний виконавець
приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення
подань, складання актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень,
вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних
документів у випадках, передбачених Законом та іншими нормативноправовими актами.
Визнати таким, що втратив чинність:
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Інструкцію про проведення виконавчих дій, затверджену наказом
Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами), крім
пункту 5.11 глави 5, підпункту 5.12.5 пункту 5.12 глави 5 щодо підготовки до
проведення та проведення щотижневих конкурсів з визначення
спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними
виконавцями майна, які продовжують діяти до набрання чинності порядком
реалізації арештованого державними виконавцями майна;
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
9. Наказ Міністерства юстиції України
від 12.04.2012 №578
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2012 р. за N 571/20884
Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під
час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів
Цей Перелік розроблено відповідно до Закону України "Про
Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та
діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007
року N 1004, з урахуванням положень інших нормативних актів та
методичних посібників з експертизи цінності документів.
Перелік включає типові документи, що створюються під час
документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій,
виконуваних органами державної влади та місцевого самоврядування,
іншими установами, підприємствами та організаціями (далі - організація)
незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу
діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в
результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій.
Для полегшення роботи з визначення строків зберігання документів до
Переліку включено також окремі види документів нетипового характеру.
Склад і строки зберігання документів, що створюються в організаціях
певної галузі або сфері діяльності, визначаються відомчими (галузевими)
переліками документів зі строками їх зберігання, які затверджуються
відповідними органами державної влади, центральними органами та
установами за погодженням з Державною архівною службою України (далі Укрдержархів).
Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для
використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання
документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання
(далі - архівне зберігання) або для знищення.
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Склад документів і строки їх зберігання визначено в цьому Переліку в
результаті безпосереднього вивчення документів із врахуванням
рекомендацій фахівців відповідних галузей національної економіки і
соціально-культурної сфери, примірних і типових номенклатур справ, рішень
Центральної експертно-перевірної комісії (далі - ЦЕПК) Укрдержархіву про
встановлення або зміну строків зберігання окремих видів документів.
Цей Перелік має на меті забезпечення збереженості, організацію і
якісне поповнення Національного архівного фонду (далі - НАФ).
Строки зберігання типових документів на електронних носіях
відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперових
носіях.
Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року.
10.Наказ Міністерства інфраструктури України
від 21.03.2012 N 177
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2012 р. за N 507/20820
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів
Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури
України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 581, та
пункту 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06.04.98 N 457, та з метою гармонізації умов
перевезення небезпечних вантажів у внутрішньому сполученні з діючими
міжнародними документами наказом затверджено:
зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 N 1430
зміни до Правил перевезення наливних вантажів, затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 18.04.2003 N 299,
Наказ набирає чинності через 30 днів після його офіційного
опублікування.
17.05.2012р.

Відділ по роботі з актами
законодавства ВГСУ
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