ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за квітень 2015 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 07.04.2015 N 274-VIІІ
Про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату"
Законом внесено зміни до Закону України "Про Рахункову палату" щодо
розширення повноважень Рахункової палати в частині здійснення контролю за
надходженням коштів до Державного бюджету України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 25.04.2015 N 75).
2. Закон України
від 07.04.2015 N 284-VIІІ
Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо
особливостей регулювання відносин у сфері електроенергетики на
території проведення антитерористичної операції
Законом внесено зміни до частини четвертої статті 23 Закону України
"Про електроенергетику" щодо особливостей забезпечення енергопостачання в
умовах надзвичайного стану, особливого періоду та у разі надзвичайних
ситуацій в об'єднаній енергетичній системі України, а саме на території
проведення антитерористичної операції.
Змінами визначено, що особливості регулювання правових, економічних
та організаційних відносин, пов'язаних з продажем електричної енергії з
оптового ринку електричної енергії України на тимчасово окуповану територію
та на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також відносин,
пов'язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею,
продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій
території та на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, встановлюються
Кабінетом Міністрів України. Перелік населених пунктів, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному
обсязі свої повноваження, визначається Кабінетом Міністрів України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 25.04.2015 N 75).
3. Закон України
від 07.04.2015 N 285-VIІІ
Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення
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припинення юридичних осіб
перетворення (реорганізації)

шляхом

злиття,

приєднання,

поділу,

Законом внесено зміни до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення процедури
державної реєстрації припинення юридичних осіб в результаті злиття,
приєднання, поділу, перетворення (реорганізації).
Відповідно до змін, обмеження, встановлені частиною 2 ст. 35 (реєстрація
змін до установчих документів, внесення до Єдиного державного реєстру змін
про відокремлені підрозділи (крім відомостей про їх закриття), реєстрація
юридичної особи, засновником або учасником якого є припинення юридичної
особи) застосовуються тільки в разі припинення юридичної особи шляхом
ліквідації за рішенням, прийнятим його засновниками (учасниками ) або
уповноваженим ними органом, а також за рішенням суду. Таким чином, при
перетворенні юридичної особи ці обмеження не застосовуються.
Також змінами встановлено, що державний реєстратор має право
залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу
або перетворення, якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про
те, що юридична особа, що припиняється у результаті поділу, має не закриті
відокремлені підрозділи, частка яких розподільним балансом не визначена.
Якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що
юридична особа має не закриті відокремлені підрозділи, державний реєстратор
повинен одночасно внести до Реєстру відповідні зміни до відомостей про ці
відокремлені підрозділи в частині належності до юридичної особи правонаступника, на підставі відомостей, поданих юридичною особою, що
припиняється.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 28.04.2015 N 76).
4. Закон України
від 07.04.2015 N 288-VIІІ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних
інвестиційних проектів
Законом внесено зміни до Бюджетного кодексу України щодо
формування та використання державних інвестицій, а також створення єдиної
системи проведення оцінки, відбору і моніторингу державних інвестиційних
проектів.
Зокрема, частину першу статті 2 доповнено новими термінами:
"державний інвестиційний проект - інвестиційний проект, що
реалізується шляхом державного інвестування в об'єкти державної власності з
використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик),
залучених державою або під державні гарантії;
державні капітальні вкладення - капітальні видатки державного бюджету
(надання кредитів з державного бюджету), що спрямовуються на створення
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(придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів
державної власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує
один рік".
Визначено, що відбір державних інвестиційних проектів (крім тих, що
здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного
фонду регіонального розвитку) здійснюється Міжвідомчою комісією з питань
державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних
інвестиційних проектів включаються до проекту закону про Державний бюджет
України за результатами такого розподілу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 25.04.2015 N 75)
5. Закон України
від 07.04.2015 N 289-VIІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту
прав інвесторів
Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до
Господарського процесуального кодексу України, Господарського кодексу
України, Цивільного кодексу України та законів України "Про господарські
товариства", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий
ринок" щодо захисту прав інвесторів.
Зокрема, змінами внесеними до статті 89 Господарського кодексу України
встановлено, що посадові особи відповідають за збитки, завдані ними
господарському товариству. Відшкодування збитків, завданих посадовою
особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у
разі, якщо такі збитки були завдані:
діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням
службовими повноваженнями;
діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх
попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо
вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;
діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх
попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо
вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого
погодження та/або дотримання процедури прийняття рішень посадова особа
товариства подала недостовірну інформацію;
бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов'язана
вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків;
іншими винними діями посадової особи.
Справи у спорах між господарським товариством та його посадовою
особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про
відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському
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товариству її діями (бездіяльністю) віднесено до підвідомчості господарських
судів, це визначено у змінах внесених до ст. 12 Господарського процесуального
кодексу України.
Справи у спорах між господарським товариством та його посадовою
особою розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної
особи.
Крім цього, передбачено, що у спорах про відшкодування збитків,
завданих господарському товариству його посадовою особою, представником
такого товариства є також учасник (акціонер) цього товариства, якому сукупно
належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства,
який подав господарському суду позовну заяву від імені товариства або який
подав господарському суду заяву про здійснення представництва позивача.
Учасник (акціонер), якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу
(простих акцій) господарського товариства, може здійснювати представництво
товариства особисто (якщо він є фізособою), через свої органи (якщо він є
юрособою), через органи державної влади, органи влади АРК, органи місцевого
самоврядування (якщо він є державою, АРК, територіальною громадою), через
інших своїх представників. Учасник (акціонер), якому сукупно належить 10 і
більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, може
здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів)
або спільно уповноважити на це іншу особу.
Також Господарський процесуальний кодекс України доповнений новою
статтею 4-8, якою визначено, що у справах про відшкодування збитків, завданих
господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному
оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого
господарського суду України такі документи: ухвали про порушення
провадження у справі, інформація про оголошення перерви в засіданні, заяви
учасників (акціонерів) про призначення представників позивача.
Закон набирає чинності з 1 травня 2016 року, крім пунктів 4 і 5 розділу I,
які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону
(опубліковано в газеті "Голос України" 13.05.2015 №82).
Вимоги абзацу другого підпункту 11, абзаців четвертого, восьмого та
двадцятого підпункту 26, підпункту 27, абзацу третього підпункту 32 пункту 10
розділу I цього Закону до 1 січня 2018 року застосовуються до публічних
акціонерних товариств, акції яких включені до біржового реєстру.
6. Закон України
від 09.04.2015 N 311-VIІІ
Про внесення зміни до статті 39 Закону України "Про здійснення
державних закупівель"
Законом вносяться зміни до статті 39 Закону України "Про здійснення
державних закупівель", якими визначено, що переговорна процедура державних
закупівель як виняток застосовується у разі нагальної потреби у здійсненні
закупівлі у зв'язку з виникненням особливих обставин, які унеможливлюють
дотримання
замовниками
відповідними
місцевими
державними
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адміністраціями, визначеними Кабінетом Міністрів України, - строків для
проведення процедур конкурсних торгів для закупівлі робіт (товарів, послуг)
для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності
держави в особливий період.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
втрачає чинність з 1 серпня 2015 року (опубліковано в газеті "Голос України"
15.04.2015 №67).
7. Закон України
від 09.04.2015 N 319-VIІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної
інформації у формі відкритих даних
Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до законів
України "Про доступ до публічної інформації", "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про телебачення і
радіомовлення", "Про управління об'єктами державної власності", "Про
регулювання містобудівної діяльності", "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про здійснення державних
закупівель", "Про вищу освіту" щодо доступу до публічної інформації у формі
відкритих даних шляхом створення єдиного державного веб-порталу відкритих
даних.
Зокрема, Закон України "Про доступ до публічної інформації" доповнено
новою статтею 10-1, якою визначено, що публічна інформація у формі
відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її
автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний
доступ до неї, а також її подальше використання.
Розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну інформацію у
формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на
єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.
Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її
подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати,
використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою
інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну
інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело
отримання такої інформації.
Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи,
оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі
додержання однієї з таких умов:
1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України
"Про захист персональних даних";
2) фізичні особи (суб'єкти даних), персональні дані яких містяться в
інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких
даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
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4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з
обмеженим доступом) заборонено законом.
Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх
оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого
переліку Кабінет Міністрів України обов'язково включає інформацію, доступ до
якої у формі відкритих даних передбачено законом.
Створення та забезпечення функціонування єдиного державного вебпорталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері електронного урядування.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 30.04.2015 №78).
8. Закон України
від 09.04.2015 N 320-VIІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю
та удосконалення містобудівного законодавства
Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до Кодексу
України про адміністративні правопорушення та законів України "Про
регулювання містобудівної діяльності", "Про основи містобудування", "Про
архітектурну діяльність", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві
державні адміністрації", "Про відповідальність за правопорушення у сфері
містобудівної діяльності", "Про відходи", "Про судовий збір" щодо
удосконалення містобудівної діяльності, спрощення дозвільних та
погоджувальних процедур у будівництві та удосконалення системи державного
архітектурно-будівельного контролю і нагляду.
Зокрема, відповідно до статті 6 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" до органів державного архітектурно-будівельного
контролю належать:
1) структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного
контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
2) виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного
контролю сільських, селищних, міських рад.
Органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного
контролю затверджується Кабінетом Міністрів України.
Також змінами зазначено, що надання документів, які дають право на
виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів здійснюється:
виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного
контролю сільських, селищних рад - щодо об'єктів I, II, III категорій складності,
розташованих в межах відповідних населених пунктів;
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виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міських рад - щодо об'єктів I, II, III, IV категорій складності,
розташованих в межах відповідних міст;
структурними підрозділами з питань державного архітектурнобудівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій - щодо об'єктів I, II, III, IV категорій складності, розташованих в
межах міст Києва та Севастополя;
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з
питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, через
головних інспекторів будівельного нагляду в АРК, областях, містах Києві і
Севастополі - щодо об'єктів I, II, III, IV, V категорій складності, розташованих за
межами населених пунктів і на території кількох адміністративнотериторіальних одиниць, щодо усіх об'єктів V категорії складності в межах
населених пунктів, а також щодо об'єктів IV категорії складності, розташованих
в межах сіл та селищ.
Закон набирає чинності з 1 вересня 2015 року (опубліковано в газеті
"Голос України" 15.05.2015 №84), крім:
підпункту 2 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1
січня 2017 року;
абзацу четвертого підпункту 14 пункту 6 розділу I та пункту 2 розділу II
"Прикінцеві положення" цього Закону, які набирають чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього Закону.
9. Закон України
від 09.04.2015 N 321-VIІІ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо кредитних
зобов'язань
Законом внесено зміни до Податкового кодексу України щодо порядку
справляння податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) з тих фізичних
осіб, які мають або мали кредитні зобов’язання.
Зокрема, внесено зміни до підпункту "г" підпункту 14.1.11 пункту 14.1,
якими змінено визначення однієї з ознак безнадійної заборгованості, а саме,
заборгованості фізичних осіб, прощеної кредитором. Відтепер заборгованість
фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб,
пов'язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають (перебували) з таким
кредитором у трудових відносинах є безнадійною заборгованістю.
Внесено умову, що з метою звільнення від оподаткування доходів,
отриманих внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку
при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з
невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту
(позики), таке майно повинно бути придбано за рахунок такого кредиту
(позики).
Відтепер, не включаються до розрахунку загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку: основна сума депозиту (вкладу),
внесеного ним до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається
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йому; сума, яка отримується платником податку внаслідок продажу права
вимоги на депозит; основна сума кредиту, що отримується платником податку
(протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого
заставою, на визначений строк та під проценти.
До загального річного оподатковуваного доходу платника податку, який
придбав право вимоги на такий депозит (вклад), включається позитивна різниця
між сумою коштів, отриманих у результаті реалізації права вимоги, та вартістю,
що визначається із суми витрат на придбання такого депозиту (вкладу) (пп.
165.1.29 ПКУ).
Не оподатковується ПДФО не лише сума боргу (кредиту) платника
податку у розмірі, що не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної
плати, а і сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), що
також прощені (анульовані) кредитором за його самостійним рішенням, не
пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної
давності (абз.2 пп. 165.1.55 ПКУ).
Встановлено, що не вважається додатковим благом платника податку та не
включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу сума, прощена (анульована) кредитором у розмірі різниці між основною
сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, визначена за
офіційним курсом Національного банку України на дату зміни валюти
зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого
боргу, визначеною за офіційним курсом Національного банку України станом на
1 січня 2014 року, а також сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій
(пені) за такими кредитами, прощених (анульованих) кредитором за його
самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до
закінчення строку позовної давності. Норми цього пункту застосовуються до
фінансових кредитів в іноземній валюті, не погашених до 1 січня 2014 року.
Дія абзацу першого цього пункту поширюється на операції з прощення
(анулювання) кредитором боржникові заборгованості за фінансовим кредитом в
іноземній валюті, що здійснювалися починаючи з 1 січня 2015 року.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 06.05.2015 №79).
10. Закон України
від 09.04.2015 N 327-VIІІ
Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав
та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення
масштабної енергомодернізації
Закон встановлює правові та економічні засади здійснення енергосервісу
для підвищення енергетичної ефективності об'єктів державної та комунальної
власності.
Зокрема, Закон застосовується до всіх замовників, які здійснюють
закупівлі енергосервісу, незалежно від вартості предмета закупівлі.
Державні закупівлі енергосервісу здійснюються за процедурами
державних закупівель у порядку, встановленому Законом України "Про
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здійснення державних закупівель" для закупівлі послуг, з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
Примірний енергосервісний договір затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Істотними умовами енергосервісного договору є:
1) предмет енергосервісного договору, у тому числі перелік заходів,
строки та умови впровадження енергосервісу;
2) ціна енергосервісного договору;
3) базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житловокомунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами
(тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі;
4) рівень скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних
паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, якого має
бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії
енергосервісного договору;
5) строк дії енергосервісного договору;
6) порядок оплати енергосервісу за рахунок скорочення споживання
та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житловокомунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких
заходів, як передбачено частиною п'ятою статті 5 цього Закону;
7) обов'язок сторін договору забезпечувати під час виконання
енергосервісного
договору
узгоджені
сторонами
та/або
визначені
законодавством режими та умови використання паливно-енергетичних ресурсів
та/або житлово-комунальних послуг (включаючи повітряно-тепловий режим,
штучне освітлення, інші характеристики, що відповідають вимогам у сфері
організації праці, утримання будинків, будівель, споруд);
8) відповідальність за невиконання, неналежне виконання зобов'язань за
енергосервісним договором;
9) умови та порядок розірвання енергосервісного договору і наслідки
такого розірвання, включаючи відшкодування збитків, компенсації та/або інші
виплати сторонами енергосервісного договору;
10) порядок переходу до замовника права власності на майно, що було
утворено (встановлено) йому за енергосервісним договором;
11) порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення
енергосервісу у разі виникнення протягом дії енергосервісного договору змін у
конструкції або площі, порядку або режиму роботи об'єкта, щодо якого
здійснюється енергосервіс, тощо;
12) порядок та методи вимірювання (розрахунку) і перевірки фактичного
рівня скорочення споживання та/або витрат замовника на оплату паливноенергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг внаслідок
здійснення енергосервісу порівняно із споживанням та/або витратами, які були
б здійснені за відсутності енергосервісу.
Внесено зміни до законів України "Про енергозбереження", "Про
здійснення державних закупівель".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 08.05.2015 №81).
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11. Закон України
від 09.04.2015 N 329-VIІІ
Про ринок природного газу
Закон визначає правові засади функціонування ринку природного газу
України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту
прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до
інтеграції з ринками природного газу держав - сторін Енергетичного
Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків
природного газу.
Відповідно до Закону господарська діяльність на ринку природного газу,
пов'язана з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг
установки LNG, постачанням природного газу, провадиться за умови отримання
відповідної ліцензії.
Ліцензія на провадження господарської діяльності на ринку природного
газу, пов'язаної з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням
послуг установки LNG, постачанням природного газу, видається НКРЕКП у
встановленому законодавством порядку.
Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за
яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ
належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач
зобов'язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки
та порядку, передбачених договором.
Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно
встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків,
передбачених цим Законом.
Визнано таким, що втратив чинність з 1 жовтня 2015 року Закон України
"Про засади функціонування ринку природного газу".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію з 1 жовтня 2015 року, крім окремих положень (опубліковано в
газеті "Голос України" 07.05.2015 №80).
12. Закон України
від 21.04.2015 N 335-VIІІ
Про внесення зміни до Закону України "Про прокуратуру" щодо
відтермінування набрання чинності
Законом внесено зміни до Закону України "Про прокуратуру" від 14
жовтня 2014 N 1697-УІІ щодо перенесення дати набрання чинності цього
Закону з 25 квітня 2015 року на 15 липня 2015 року.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 24.04.2015 №74).
13. Закон України
від 21.04.2015 N 344-VIІІ
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Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо
спрощення умов ведення бізнесу
Законом вносяться зміни до ст. 69 Податкового кодексу щодо спрощення
умов ведення бізнесу.
Зокрема, уточнено, що банки та інші фінансові установи зобов'язані
надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків юрособи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи
самозайнятої фізособи до контролюючого органу, в якому обліковується
платник податків, у день відкриття/закриття рахунка (до цього - не пізніше
наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка).
Крім цього, визначено, що якщо контролюючий орган протягом строку,
встановленого абз. 1 п. 69.3 ст. 69 Кодексу, не направив повідомлення про
відмову у взятті рахунка на облік, такий рахунок вважається взятим на облік у
контролюючому органі за мовчазною згодою - у час та дату отримання
фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про
підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення згідно з порядком
подання повідомлень, встановленим відповідно до п. 69.5 ст. 69 Кодексу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 13.05.2015 №82).
14. Закон України
від 21.04.2015 N 340-VIІІ
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу
України
Частину двадцять восьму статті 24 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність щодо пенсійного забезпечення та соціального
захисту наукового працівника" викладено в такій редакції:
"Пенсія, призначена особі відповідно до цієї статті (крім інвалідів I та II
груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких
поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"), в період роботи на посадах, які дають
право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у
порядку та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу",
"Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і
статус суддів", виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Пенсія,
призначена особі після набрання чинності Законом України "Про заходи щодо
законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" відповідно до
цієї статті (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), в період роботи
на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах,
передбачених цим Законом, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
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Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у період
роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") на інших
посадах/роботах (крім випадків, передбачених першим та другим реченнями
цієї частини) пенсії, призначені відповідно до цієї статті, розмір яких
перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного
розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії
відповідно до цього Закону поновлюється. Максимальний розмір пенсії (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших
доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не
може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які
втратили працездатність".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 16.05.2015 №825).
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 07.04.2015 №203/2015
Про переведення суддів
Відповідно до статті 73 та частини першої статті 80 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" Указом Президента України переведено у межах
п'ятирічного строку суддю господарського суду Дніпропетровської області
ТУРЧИНА Сергія Олександровича на роботу на посаді судді господарського
суду міста Києва.
2. Указ Президента України
від 21.04.2015 №226/2015
Про переведення суддів
Указом Президента України переведено суддів, обраних безстроково:
Донецького апеляційного господарського суду на роботу на посадах
суддів Одеського апеляційного господарського суду:
БОГАТИРЯ Костянтина Вікторовича,
ДІБРОВУ Галину Іванівну,
ПРИНЦЕВСЬКУ Наталію Миколаївну;
господарського суду Донецької області ЗАБАРЮЩОГО Михайла
Івановича на роботу на посаді судді господарського суду Дніпропетровської
області;
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господарського суду Луганської області ВОРОНЬКА Володимира
Дмитровича на роботу на посаді судді господарського суду Дніпропетровської
області;
господарського суду Луганської області МОСКАЛЕНКО Марію
Олександрівну на роботу на посаді судді господарського суду Чернігівської
області.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.04.2015 N 190
Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень у скорочені строки
Кабінет Міністрів України постановою від 08.04.2015 №190 установив
скорочені строки надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і розмір плати за їх надання.
Також установлено, що:
1) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і
надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх
обтяження з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі Державний реєстр прав) здійснюються державним реєстратором у скорочені
строки виключно за заявою, форма та вимоги до заповнення якої
встановлюються Міністерством юстиції;
2) у разі відмови в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації,
прийняття державним реєстратором рішення про розгляд заяви після поданої
раніше заяви стосовно того самого майна або відмови в наданні інформації про
зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження з Державного
реєстру прав у випадках, передбачених законодавством, плата за надання таких
послуг у скорочені строки не повертається;
3) плата за надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки вноситься додатково до
адміністративного збору, плати за отримання витягу з Державного реєстру прав,
який видається за результатами державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, плати за отримання інформації з Державного реєстру
прав, справляння яких передбачено законодавством;
4) у разі ненадання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки з вини державного
реєстратора плата за їх надання у такі строки повертається заявникові;
5) у разі відсутності інформації про зареєстровані речові права на
нерухоме майно та їх обтяження у Державному реєстрі прав і реєстрах, до яких
до 2013 року вносилася відповідна інформація (Реєстрі прав власності на
нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого
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майна, Державному реєстрі іпотек, Державному реєстрі обтяжень рухомого
майна), плата за надання такої інформації у скорочені строки не повертається.
Постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування
(опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 22.04.2015 N 73).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 29.04.2015 N 265
Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 2017 роки
Кабінет Міністрів України постановою від 29.04.2015 №265 затвердив
Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики
в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки.
Метою Програми є створення ефективної загальнодержавної системи
запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації
антикорупційної політики.
Виконавці заходів Програми: Мін'юст, Національне агентство з питань
запобігання корупції, МВС, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, МЗС,
Мінінфраструктури, МОН, Міноборони, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Мінфін,
Бізнес-омбудсмен,
Адміністрація
Держспецзв'язку,
Держкомтелерадіо,
Держстат, Держфінмоніторинг, Нацдержслужба, Фонд державного майна,
Антимонопольний комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного
антикорупційного бюро, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури
України, Національної школи суддів України, Рахункової палати, СБУ,
Центральної виборчої комісії, науково-дослідних установ, громадських
(неурядових) організацій.
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 27.04.2015 N 607/5
Про внесення змін до Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають
розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства
Наказом Міністерства юстиції України викладено у новій редакції
Порядок оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті
державного органу з питань банкрутства, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 10 липня 2014 року N 1104/5.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України 15.05.2015 №36).
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