ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за березень 2013 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 22.03.2013 N 155-VIІ
Про внесення зміни до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо
заборони на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств
Законом вносяться зміни до пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом", згідно з яким термін дії мораторію на
банкрутство гірничих підприємств продовжено до 1 січня 2015 року.
Такий мораторій мали скасувати 1 січня 2013 року.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 13.03.2013 №133/2013
Про переведення суддів
Відповідно до статті 73 та частини першої статті 80 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" Указом Президента України переведено суддів у
межах п'ятирічного строку:
господарського суду Запорізької області ВЛАДИМИРЕНКА Ігоря
Вячеславовича на роботу на посаді судді господарського суду
Дніпропетровської області;
Лугинського районного суду Житомирської області ПЕТРАШКА
Мирослава Михайловича на роботу на посаді судді господарського суду
Львівської області;
господарського суду Рівненської області МУЗИКУ Максима Васильовича
на роботу на посаді судді господарського суду Хмельницької області;
господарського суду Херсонської області ГРИЦАЙ Оксану Сергіївну на
роботу на посаді судді господарського суду міста Севастополя.
2. Указ Президента України
від 18.03.2013 №141/2013
Про Міністерство доходів і зборів України
Указом Президента України від 18.03.2013 року №141/2013 затверджено
Положення про Міністерство доходів і зборів України.
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Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної
податкової служби України та Державної митної служби України, що
реорганізуються.
Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади з питань:
забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної
політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та
реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики;
забезпечення формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування (далі - єдиний внесок);
забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері
боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного
законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
Разом з тим, цим Указом внесено зміни до:
– Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом
Президента
України
від
6
квітня
2011
року
№
384;
– Положення про Міністерство соціальної політики України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389;
– Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом
Президента України від 8 квітня 2011 року № 446.
Визнано такими, що втратили чинність, зокрема такі Укази:
Указ Президента України від 20 квітня 2005 року N 676 "Питання
Міністерства фінансів України";
Указ Президента України від 12 травня 2011 року N 582 "Про Положення
про Державну митну службу України";
Указ Президента України від 12 травня 2011 року N 584 "Про Положення
про Державну податкову службу України".
Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
3. Указ Президента України
від 27.03.2013 №164/2013
Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики
України
Указом Президента України від 27.03.2013 року №164/2013 внесено зміни
до Положення про Міністерство соціальної політики України, яким розширено
функціональні обов’язки цього Міністерства.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.03.2013 N 130
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Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу.
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у
державному бюджеті за бюджетною програмою "Оплата послуг та
відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги" (далі - бюджетні кошти).
Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) оплату послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу у визначених законом випадках;
2) відшкодування витрат адвокатів, пов'язаних з наданням безоплатної
вторинної правової допомоги;
3) оплату праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги у
кримінальних провадженнях (кримінальних справах), які до 1 січня 2013 р.
здійснювали захист за призначенням слідчого, прокурора, слідчого судді (суду),
а також адвокатів, які розпочали здійснювати такий захист до 1 січня 2013 р. і
здійснюють його до закінчення кримінального провадження (кримінальної
справи).
Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів за рахунок бюджетних
коштів, передбачені підпунктами 1 і 2 пункту 3 цього Порядку, здійснюються
центрами відповідно до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та Методики
обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу у кримінальних провадженнях, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. N 305 "Питання оплати послуг
та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу".
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.03.2013 N 214
Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2012 році господарських товариств, у
статутному
капіталі
яких
є
корпоративні
права
держави
Кабінет Міністрів України постановою від 27.03.2013 N 214 затвердив
базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права
держави, у розмірі 30%.
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3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.03.2013 N 231
Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та
нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються
відповідно до законодавства
Кабінет Міністрів України постановою від 04.03.2013 N 231 затвердив
Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства,
яким визначається механізм проведення оцінки нерухомого та рухомого майна
для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів,
які справляються відповідно до законодавства, з метою обчислення доходу
платника податку – фізичної особи від продажу (обміну) та іншого доходу
такого платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від
відчуження нерухомого та рухомого майна (крім випадків його успадкування та
дарування), а також обчислення суми державного мита, податків та інших
обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
Дія Порядку поширюється на такі об'єкти оцінки:
нерухоме майно (об'єкти нерухомості) - земельні поліпшення (об'єкти
малоповерхового житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного
типу, а також їх частини, об'єкти багатоповерхового житлового будівництва, а
також їх частини, об'єкти нежитлового фонду, а також їх частини, об'єкти
незавершеного будівництва), а також земельні ділянки, їх частини;
рухоме майно (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, якщо для
визначення доходу від продажу (обміну) за вибором платника податку фізичної особи використовується їх середньоринкова вартість відповідно до ст.
173 Податкового кодексу, інших актів законодавства, а також крім випадків,
коли дохід фізособи, яка відчужує рухоме майно у вигляді легкового
автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, які зареєстровані в Україні, не
підлягає оподаткуванню);
майнові права на нерухоме (об'єкти нерухомості) та рухоме майно.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 15.03.2013 №447/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 березня 2013 р. за N 431/22963
Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Міністерство юстиції України наказом від 15.03.1013 №447/5 затвердило
Правила організації діловодства та архіву арбітражного керуючого
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(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), відповідно до частини
першої статті 116 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".
Ці Правила встановлюють вимоги до документування діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора), організації архіву та роботи з документами в приміщенні, де
знаходиться контора (офіс) арбітражного керуючого.
Арбітражний керуючий при здійсненні своєї діяльності забезпечує
організацію діловодства та архіву, зокрема:
складення, оформлення, реєстрацію і виконання документів щодо його
діяльності;
формування та збереження справи боржника (банкрута) у справі про
банкрутство, щодо якої він виконує повноваження розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора (далі - справа боржника);
розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань його діяльності у
строки, визначені законодавством;
складення номенклатури справ на підставі примірної номенклатури
справ;
формування справ відповідно до номенклатури справ;
зберігання документів, пов'язаних з його діяльністю;
підготовку для передавання документів у разі припинення його діяльності
до відповідної архівної установи або архіву Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі за місцезнаходженням офісу арбітражного
керуючого (далі - управління юстиції) згідно із законодавством.
Документування діяльності арбітражного керуючого полягає у створенні
документів, у яких фіксується з дотриманням встановлених законодавством
правил інформація про діяльність арбітражного керуючого.
Право на підписання, погодження, затвердження документів, що пов'язані
з діяльністю арбітражного керуючого, має лише арбітражний керуючий.
Арбітражний керуючий здійснює діловодство державною мовою.
Документи складаються державною мовою, крім випадків, передбачених
законодавством про мови в Україні.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Наказ Міністерства юстиції України
від 26.03.2013 №541/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2013 р. за N 514/23046
Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) України
Міністерство юстиції України наказом від 15.03.1013 №514/5 затвердило
Порядок формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, відповідно до
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абзацу п'ятого частини першої статті 3, статті 104 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що
визначає порядок формування, ведення і користування відомостями з Єдиного
реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) України.
Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів) України (далі - Єдиний реєстр) - це сукупність
відомостей про арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів) України, які отримали в установленому законодавством
порядку свідоцтво на право провадження діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та інформації про їх
діяльність, яку Міністерство юстиції отримує у процесі реалізації своїх
повноважень як державного органу з питань банкрутства та від арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
Єдиний реєстр створюється у складі Єдиного реєстру підприємств, щодо
яких порушено провадження у справі про банкрутство.
Єдиний реєстр формується з метою:
ведення у повному обсязі обліку арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів), а також виданих, переоформлених,
анульованих свідоцтв на право провадження діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та їх дублікатів;
реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності,
гласності та відкритості інформації про арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для заінтересованих користувачів;
формування інформації про арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів) та їх діяльність, необхідної для
автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення господарським
судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство (далі Автоматизована система).
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
від 25.02.2013 № 66
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 березня 2013 р. за № 411/22943
Про внесення змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови
земельної ділянки
Наказом внесено зміни до Порядку видачі будівельного паспорта
забудови земельної
ділянки, затвердженого
наказом
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 05 липня 2011 року № 103.
1. Внесено зміни в порядок видачі будівельного паспорта забудови
земельної ділянки та викладено його у новій редакції.
2. Видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом
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містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання
адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал
адміністративних послуг.
3.Будівельний
паспорт
надається
уповноваженим
органом
містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом 10 робочих днів
з дня надходження пакета документів, до якого входять:
заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку
персональних даних;
засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право
власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на
земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих
на них об'єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об'єктів
із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення,
у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
проект будівництва (за наявності);
засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної
ділянки (житлового будинку) на забудову.
4. Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший
примірник надається замовнику, другий примірник постійно зберігається в
архіві уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав
будівельний паспорт.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

23.04.2013
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