ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за травень 2011 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 07.04. 2011 року № 3206-VI
"Про засади запобігання і протидії корупції"
Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній
і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок
вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб,
інтересів держави.
Законом затверджено Декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов`язання фінансового характеру.
Закон набирає чинності з 1 липня 2011 року, крім статей 11 і 12, які
набирають чинності з 1 січня 2012 року.
2. Закон України
від 07.04. 2011 року № 3207-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за корупційні правопорушення"
Внесено зміни до законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за корупційні правопорушення.
Закон набирає чинності одночасно із Законом України "Про засади
запобігання і протидії корупції".
3. Закон України
від 21.04. 2011 року № 3273-VI
"Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про аудиторську
діяльність""
Закон вносить зміни до Закону України "Про аудиторську діяльність" та
робить обов'язковим проведення аудиту для емітентів цінних паперів та
похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
4. Закон України
від 21.04. 2011 року № 3262-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі
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модельного статуту"
Президент підписав Закон від 21.04.2011 № 3262-VI, відповідно до якого
юридична особа може створюватися та діяти на підставі модельного статуту.
Модельний статут - типовий установчий документ, затверджений
Кабміном, який використовується для створення та провадження діяльності
юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені
законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та
відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням
господарської діяльності відповідних юридичних осіб.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
5. Закон України
від 21.04. 2011 року № 3261-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності"
Законом внесено змінами щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері
господарської діяльності, та передбачено відповідальність посадових осіб за
невиконання приписів спеціально уповноважених органів з питань дозвільної
системи.
6. Закон України
від 21.04. 2011 року № 3263-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення процедури започаткування підприємництва"
Внесено
зміни
підприємництва.

щодо

спрощення

процедури

започаткування

7. Закон України
від 21.04. 2011 року № 3264-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку"
Внесено зміни щодо розміщення цінних паперів та щодо розкриття
інформації на фондовому ринку.
8. Закон України
від 21.04. 2011 року № 3265-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій"
Внесено зміни до законів щодо іпотечних облігацій, зокрема і щодо
діяльності з управління іпотечним покриттям.
9. Закон України
від 21.04. 2011 року № 3269-VI
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"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних
відносин"

Внесено зміни щодо орендних відносин, зокрема, орендодавцями
державного та комунального майна можуть бути – державні (комунальні)
підприємства, установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна
площа якого не перевищу є 200 квадратних метрів на одне підприємство,
установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.
10. Закон України
від 12.05. 2011 року № 3319-VI
"Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та
електричну енергію"
Метою нормативно-правового документа є забезпечення умов для
підвищення рівня поточних розрахунків за спожитий природний газ та
електричну енергію та створення умов для покращення фінансовоекономічного стану:
- підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову та
електричну енергію, незалежно від форми власності;
- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з
постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом;
- Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", ДК "Газ
України",ДК"Укргазвидобування",ДК"Укртрансгаз", ДАТ "Чорноморнафтогаз".
Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє до 31 грудня 2011
року.
11. Закон України
від 12.05. 2011 року № 3320-VI
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань
оподаткування природного газу та електричної енергії"
Реалізація положень передбачених в Законі України "Деякі питання
списання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію",
який прийнято для комплексного розв’язання проблеми заборгованості між
підприємствами паливно-енергетичній галузі потребує також відповідного
врегулювання питань джерел погашення відповідної заборгованості перед
бюджетом. Законом передбачено списання заборгованості Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", ДК "Газ України", ДК
"Укргазвидобування", ДК "Укртрансгаз", ДАТ "Чорноморнафтогаз" перед
бюджетом за податками та зборами, що виникли станом на 31грудня 2010.
Прийняття Закону і списання накопиченої заборгованості перед державним
бюджетом надає можливість покращити фінансово-економічну ситуацію у
сфері
газопостачання,
електропостачання
та
житлово-комунальному
господарстві, створює умови для належного функціонування сфери
газопостачання, теплопостачання, електропостачання, позитивно впливає на
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зниження соціальної напруги, спричиненої неефективним регулюванням
діяльності підприємств житлово-комунального господарства, підприємств газота електропостачання.
Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про
деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну
енергію" та діє до 31 грудня 2011 року.
12. Закон України
від 12.05.2011 №3322-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної
діяльності"
Закон вносить зміни до: Господарського кодексу, згідно з якими не може
бути вкладом у спільну діяльність майно об'єктів держвласності, що не
підлягають приватизації. У разі внесення державними підприємствами,
установами та організаціями майна в спільну діяльність право державної
власності на таке майно не припиняється і право спільної власності учасників
не виникає.
Закону України "Про управління об'єктами державної власності", що
стосуються, зокрема, договорів про спільну діяльність, стороною якого є
державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства,
у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
13. Закон України
від 12.05.2011 №3326-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників
товариства з обмеженою відповідальністю"
Закон вносить зміни, згідно з якими максимальна кількість учасників
товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.
У разі виникнення необхідності збільшення розміру статутного капіталу у
зв'язку з перетворенням товариства з обмеженою відповідальністю на
акціонерне товариство формування такою юридичною особою статутного
капіталу здійснюється протягом п'яти років.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
ТОВ, створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані привести
свої статути в частині максимальної кількості учасників товариства з
обмеженою відповідальністю у відповідність із цим Законом до 1 січня 2012
року.
14. Закон України
від 12.05.2011 №3329-VI
"Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України
щодо процесуального правонаступництва"
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Закон вносить зміни до статті 25 Господарського процесуального кодексу
стосовно процесуального правонаступництва.
У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення
діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації, заміни кредитора чи
боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах,
щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі
правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії
судового процесу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
15. Закон України
від 12.05.2011 №3332-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні""
Президент підписав Закон від 12.05.2011 № 3332-VI щодо застосування
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні
стандарти, якщо вони не суперечать Закону про бухгалтерський облік та
офіційно оприлюднені на веб-сайті Мінфіну.
Публічні АТ, банки, страховики, а також підприємства, які провадять
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів Ураїни, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову
звітність за міжнародними стандартами.
Інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування
міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності.
Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних
облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів
операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки,
страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня
року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність
та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком
шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних
або неперіодичних виданнях.
Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 3 і 4
пункту 1 цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2012 року.
16. Закон України
від 12.05. 2011 року № 3334-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
організаційно-правових основ боротьби із злочинністю та корупцією"
Метою Закону є:
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- створення ефективної системи протидії внутрішнім та зовнішнім
загрозам стабільного функціонування органів внутрішніх справ;
- відновлення порядку прямого підпорядкування підрозділів внутрішньої
безпеки Міністру внутрішніх справ України;
- забезпечення наступальності і оперативності боротьби зі злочинними та
корупційними проявами серед працівників органів та підрозділів внутрішніх
справ України;
- забезпечення стабільності у роботі підрозділів внутрішньої безпеки та
запобігання сторонньому безпідставному втручанню в їх оперативно-службову
діяльність.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
17. Закон України
від 12.05. 2011 року № 3352-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення"
Метою Закону є встановлення порядку випуску та розповсюдження
видавничої продукції на умовах державного замовлення та регулювання
взаємовідносин між замовниками і виконавцями державного замовлення.
Вищезгаданим нормативно-правовим документом внесено зміни до:
- Закону України "Про державне замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб"
- Закону України "Про видавничу справу", доповнивши його статтею 26-1.
Визначено, що до переліку книжкових видань, передбачених до випуску за
державним замовленням, включаються видання, що висвітлюють актуальні
теми в контексті сучасних проблем державотворення та історії України,
сприяють розвитку культури, освіти і науки, зміцненню науково-технічного та
інвестиційного потенціалу держави, інтеграції України до європейського та
світового співтовариства, вихованню молоді, задовольняють читацький попит
відповідно до даних бібліотек України, а також видання, присвячені пам'ятним
датам.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
18. Закон України
від 19.05.2011 №3382-VI
"Про внесення зміни до статті 56 Господарського процесуального кодексу
України щодо порядку надсилання копії позовної заяви"
Законом внесено зміни до частини першої статті 56 Господарського
процесуального кодексу України стосовно того, що позивач, прокурор чи його
заступник зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної
заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів та
третіх осіб листом з описом вкладення.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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19. Закон України
від 19.05.2011 №3385-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення обсягів
дохідної частини бюджетів фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування"
Нормативно-правовим документом внесено зміни до ст. 85 Закону України
"Про банки і банківську діяльність" та до ст. 2 Закону України "Про введення
мораторію на примусову реалізацію майна", які передбачають, що дія
мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги органів
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Прийняття вищезгаданого Закону сприяє збільшенню надходжень до
фондів
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування,
недопущенню утворення заборгованості зі страхових виплат у системі
соціального страхування та забезпечить дотримання прав громадян на
соціальний захист, гарантований Конституцією України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
20. Закон України
від 19.05.2011 №3388-VI
"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України
щодо участі народних засідателів"
Основним завданням нормативно правового документа є підвищення якості
та оперативності розгляду кримінальних справ шляхом усунення застарілого
інституту народних засідателів.
Законом внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України,
якими ліквідовано інститут народних засідателів у кримінальному процесі, а
справи, які на сьогоднішній день підсудні складу суду за їх участю,
передаються до компетенції складу суду, що утворюється з трьох професійних
суддів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
21. Закон України
від 19.04. 2011 року № 3390-VI
"Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції"
Закон регулює відносини щодо відповідальності за шкоду, завдану
потерпілому внаслідок дефекту в продукції, яка введена в обіг в Україні.
Відшкодування шкоди не залежить від вини виробника продукції, а також
від того, чи перебував потерпілий з ним у договірних відносинах.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
22. Закон України
від 19.05.2011 №3392-VI
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"Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності"
Метою Закону є визначення та затвердження на законодавчому рівні
Переліку документів дозвільного характеру, що дають право на провадження
певних дій щодо здійснення господарської діяльності та визначення об’єктів, на
які видаються документи дозвільного характеру.
Також визначено, що органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації,
уповноважені видавати документи дозвільного характеру, не мають правових
підстав вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів
дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом,
та які не внесені до переліку, затвердженого Законом.
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року
23. Закон України
від 19.05.2011 №3395-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
дозвільних процедур"
Нормативно-правовий документ спрямований на вдосконалення відповідно
до європейських стандартів процедур видачі документів дозвільного характеру.
Законом внесено зміни до ст. 74-1 Закону України "Основи законодавства
України про охорону здоров’я" щодо встановлення вичерпного переліку
підстав для відмови у видачі, переоформленні, анулюванні спеціального
дозволу на заняття народною медициною (цілительством). Також доповнено ст.
21 Закону України "Про охорону праці" новою нормою, відповідно до якої
переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки,
у тому числі тих, початок проведення або експлуатація (застосування) яких
може здійснюватися за декларативним принципом, визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім
пункту 3 розділу I Закону, який набирає чинності з 12 червня 2011 року
24. Закон України
від 19.05.2011 №3422-VI
"Про внесення змін до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства
України щодо набрання судовим рішенням законної сили"
Законом внесено зміни до статті 254 Кодексу адміністративного
судочинства України стосовно того, що постанова або ухвала суду першої
інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили
після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим
Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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25.Постанова Верховної Ради України
від 13.05.2011 №3358-VI
"Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік"
Постановою схвалено Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік,
якими визначено, що реалізація бюджетної політики спрямована на
формування сприятливого макроекономічного середовища, здійснення
послідовних та ефективних заходів у податково-бюджетній сфері, забезпечення
стабільності державних фінансів, високих темпів економічного зростання на
основі проведення модернізації економіки держави та підвищення її
конкурентоспроможності, формування бюджету на 2012 рік за принципом
середньострокового бюджетного планування з чіткими фіскальними та
видатковими орієнтирами.
26. Постанова Верховної Ради України
від 12.05.2011 №3336-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів: Вищого господарського
суду України Куровського Сергія Вікторовича, Поліщука Володимира
Юзефовича,
Хрипуна
Олега
Олексійовича;
Дніпропетровського
апеляційного господарського суду Орєшкіну Еліну Валеріївну; Київського
апеляційного господарського суду Куксова Володимира Володимировича.
25. Постанова Верховної Ради України
від 19.05.2011 №3397-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів: Донецького
апеляційного господарського суду Богатиря Костянтина Вікторовича.
27. Постанова Верховної Ради України
від 19.05.2011 №3398-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів: Донецького
апеляційного господарського суду Азарову Зінаїду Петрівну, Бойко Ірину
Анатоліївну.
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Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 05.05.2011 року №547/2011
"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації"
Указом Президента України доручено Кабінету Міністрів України
здійснити наступні заходи, зокрема:
- забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування
заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок
коштів Державного бюджету України;
- затвердити строк граничні норми витрат на копіювання та друк
документів;
- підготувати разом із Службою безпеки України та внести на розгляд
Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення законодавчих
актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за
порушення таких актів;
- запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону
України "Про доступ до публічної інформації" та моніторинг судових рішень,
прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації,
здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо вдосконалення
названого Закону та вносити їх у встановленому порядку на розгляд Верховної
Ради України;
- ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно
затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку,
зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять
відомості, що становлять службову інформацію.
Указом Президента доручено Кабінету Міністрів України, центральним
органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним
адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України "Про доступ
до публічної інформації".
2. Указ Президента України
від 05.05.2011 року №548/2011
"Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної
інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"
Указом Президента України визначено Головне управління забезпечення
доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України
спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому
порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання,
облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на
інформацію, що надходять до Президента України, Адміністрації Президента
України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.
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Указом Президента доручено Главі Адміністрації Президента України
невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення в Адміністрації
Президента України в установленому порядку доступу до публічної інформації.
3. Указ Президента України
від 12.05.2011 року №581/2011
"Про Положення про Міністерство інфраструктури України"
Указом затверджено положення, яким визначено, що Міністерство
інфраструктури України (МінінфраструктуриУкраїни) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
Основними завданнями Мінінфраструктури України, зокрема є:
- формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах
транспорту, використання повітряного простору України, туризму, діяльності
курортів, дорожнього господарства;
- формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері
підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання
завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій;
- формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері
безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства,
торговельного мореплавства.
4. Указ Президента України
від 05.04.2011 року №597/2011
"Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в
Україні"
Нормативно-правовим документом схвалено Концепцію, яка визначає
основні напрями розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Реалізація
цих напрямів має посилити відповідальність сім'ї, суспільства та держави за
процес виховання і становлення дітей, забезпечити додержання прав і свобод
дітей, які потрапили у конфлікт із законом, шляхом підвищення рівня їх
правового та соціального захисту, зменшити рівень дитячої злочинності.
Метою Концепції є побудова в Україні повноцінної системи кримінальної
юстиції
щодо
неповнолітніх,
спроможної
забезпечити
законність,
обгрунтованість та ефективність кожного рішення щодо дитини, яка потрапила
у конфлікт із законом, пов'язаного з її перевихованням та дальшою соціальною
підтримкою.
5. Указ Президента України
від 12.05.2011 року №582/2011
"Про Положення про Державну митну службу України"

11

Указом затверджено, що Державна митна служба України (Держмитслужба
України) є центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра фінансів України.
Основними завданнями Держмитслужби України, зокрема є:
- внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері
державної митної справи;
- реалізація державної політики у сфері державної митної справи;
- забезпечення захисту економічних інтересів України.
6. Указ Президента України
від 12.05.2011 року №584/2011
" Про Положення про Державну податкову службу України"
Указом визначено, що Державна податкова служба України є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.
Основними завданнями ДПС України є:
- внесення пропозицій щодо формування державної податкової політики і
державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
- реалізація державної податкової політики та політики у сфері контролю
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства та
іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено
на органи державної податкової служби, правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, зборів
та інших платежів, установлених законодавством;
- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом
до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення та
розслідування.
7. Указ Президента України
від 20.05.2011 року №591/2011
"Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів"
Указом затверджено мережу місцевих загальних судів та мережу
апеляційних судів. Визнати такими, що втратили чинність: Указ Президента
України від 20 серпня 2001 року N 641 "Про Мережу та кількісний склад
суддів місцевих судів"; Указ Президента України від 20 серпня 2001 року N
642 "Про Мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів" та інші.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
8. Указ Президента України
від 19.05.2011 року №589/2011
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"Про визнання такими, що втратили чинність, Указів ПрезидентаУкраїни
від 4 жовтня 1994 року N 567і від 1 липня 1995 року N 505"
Указом визначено визнати такими, що втратили чинність: Указ
Президента України від 4 жовтня 1994 року N 567 "Про застосування
Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів"; Указ Президента
України від 1 липня 1995 року N 505 "Про внесення змін до Указу
Президента України від 4 жовтня 1994 року N 567".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
9. Указ Президента України
від 31.05.2011 року №634/2011
"Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України"
Указом визначено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (Мінекономрозвитку України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України.
Мінекономрозвитку України входить до системи органів виконавчої
влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з
формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і
соціального
розвитку,
цінової,
промислової,
інвестиційної,
зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері торгівлі,
державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку
підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також
міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва
України з Європейським Союзом.
10. Указ Президента України
від 31.05.2011 року №633/2011
"Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України"
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Основними завданнями є:
1) формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах:
удосконалення
територіальної
організації
влади,
адміністративнотериторіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;
будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних
матеріалів, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;
житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою
населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва,
поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна;
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архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житловокомунального господарства;
2) забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва,
містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального
господарства.
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 р. № 490
"Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або
фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за
рішенням суду"
Кабінет Міністрів України вищезгаданим нормативно-правовим
документом затвердив порядок, який визначає механізм передачі фонду
фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління
іншій фінансовій установі, що відповідає Закону України "Про фінансовокредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю", за відповідним рішенням суду, що прийняте за зверненням
довірителів фонду фінансування будівництва, власників сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю або відповідного органу, що здійснює нагляд та
регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем
законодавства про фінансові послуги і набрало законної сили.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 р. № 491
"Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових
договорів у Спадковому реєстрі"
Кабінет Міністрів України затвердив порядок, що визначає процедуру
державної реєстрації у Спадковому реєстрі заповітів і спадкових договорів,
посвідчених в Україні, а також посвідчених (складених та/або прийнятих на
зберігання) і зареєстрованих в іноземних державах згідно з Конвенцією про
запровадження системи реєстрації заповітів.
Державній реєстрації у Спадковому реєстрі підлягають:
- заповіти і спадкові договори, посвідчені нотаріусами, консульськими
установами України, посадовими та службовими особами, що зазначені в
статтях 1251 і 1252 Цивільного кодексу України, статті 37 та частині першій
статті 40 Закону України "Про нотаріат", а також зміни до них, скасування
заповітів та розірвання спадкових договорів;
- заповіти, посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) і
зареєстровані в іноземних державах, які є учасницями Конвенції, а також зміни
до них та скасування заповітів у разі подання в установленому порядку
Мін'юсту відповідних запитів.
14

3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 р. № 536
"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності органів державної виконавчої служби та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Кабінетом Міністрів України внесено зміни до наступних постанов:
- Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду
за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та
вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31
березня 1995 р. N 231;
- Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074;
- Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з
реалізації заставленого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 22 грудня 1997 р. N 1448;
- постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про
порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від
надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри";
- Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних
засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі,
а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N
607;
- постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про
упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій";
- Порядку виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня
2008 р. N 609.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.05.2011 р. № 553
"Про затвердження Порядку здійснення
будівельного контролю"

державного

архітектурно-

Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок, що визначає процедуру
здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під
час виконання підготовчих і будівельних робіт та ліцензійних умов
провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів
будівництва.
Державний
архітектурно-будівельний
контроль
здійснюється
за
дотриманням:
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- вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної
документації, будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних
умов, інших нормативних документів під час виконання підготовчих і
будівельних робіт, архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних
рішень, застосування будівельної продукції;
- порядку здійснення авторського і технічного нагляду, ведення загального
та (або) спеціальних журналів обліку виконання робіт, виконавчої документації,
складення актів на виконані будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні
роботи;
- інших вимог, установлених законодавством, будівельними нормами,
правилами та проектною документацією, щодо створення об'єкта будівництва.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.05.2011 р. № 548
"Про затвердження Порядку проведення
документації"

експертизи

містобудівної

Нормативно-правовим документом затверджено порядок, який визначає
механізм проведення експертизи містобудівної документації (експертиза).
Експертизі підлягає така містобудівна документація:
- Генеральна схема планування території України;
- схеми планування окремих частин території України;
- схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей,
районів;
- генеральні плани міст - після проведення громадських слухань їх
проектів.
Під час проведення експертизи визначається відповідність змісту
містобудівної документації законодавству, будівельним нормам, державним
стандартам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з питань планування і забудови територій, а також вимогам
завдань з розроблення містобудівної документації.
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 р. № 559
"Про містобудівний кадастр"
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено:
- Положення про містобудівний кадастр;
- Типове положення про Службу містобудівного кадастру.
Втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня
1993 р. N 224 "Про містобудівний кадастр населених пунктів".
7. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 р. № 555
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"Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні"
Порядок визначає механізм проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні: генеральних планів населених пунктів, планів
зонування та детальних планів територій (далі - містобудівна документація).
Проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів у проектах містобудівної документації здійснюється під час
розроблення відповідних проектів містобудівної документації.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад оприлюднюють у
двотижневий строк прийняті органами місцевого самоврядування рішення
щодо розроблення проектів містобудівної документації шляхом опублікування
таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній
території, а також розміщення на офіційному веб-сайті відповідного органу
місцевого самоврядування.
8. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 р. № 556
"Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним
земельним кадастрами"
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок обміну
інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами.
Порядок встановлює механізм обміну інформацією між суб'єктами
інформаційного обміну з метою формування інтегрованого інформаційного
простору як складової частини державних інформаційних ресурсів.
Суб'єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до цього
Порядку, є спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури та
Держземагентство і його територіальні органи (далі - органи земельних
ресурсів).
Під час обміну інформацією використовуються інформаційні ресурси
відповідних суб'єктів інформаційного обміну. Інформація, що використовується
суб'єктами інформаційного обміну для виконання встановлених функцій,
представляється у графічному та описовому вигляді.
Інформаційні ресурси відповідних суб'єктів інформаційного обміну
формуються:
1) спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури
на:
державному рівні;
рівні Автономної Республіки Крим та обласному рівні;
районному рівні, рівні обласних центрів та міст обласного
(республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києва та
Севастополя;
17

2) органами земельних ресурсів на відповідних рівнях, визначених
законодавством.
9. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 р. № 563
"Про затвердження Типового положення про територіальні органи
міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади"
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Типове положення
про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу
виконавчої влади.
Територіальні органи міністерства та іншого центрального органу
виконавчої влади (далі - територіальні органи) можуть утворюватися в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах,
районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки
Крим) значення та як міжрегіональні (повноваження яких поширюються на
декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи, якщо
це передбачено положенням про міністерство та інший центральний орган
виконавчої влади.
Територіальні органи підпорядковані відповідному міністерству, іншому
центральному органу виконавчої влади, а територіальні органи нижчого рівня
також територіальним органам вищого рівня.
Голови
місцевих
держадміністрацій
координують
діяльність
територіальних органів і сприяють їм у виконанні покладених на ці органи
завдань.
Завданням територіальних органів є реалізація повноважень міністерства
та іншого центрального органу виконавчої влади на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
10. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 р. № 568
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11
лютого 2009 р. N 140"
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 140 "Про затвердження
Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним
житлом" та Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян
доступним житлом, затверджений зазначеною постановою, викладено в новій
редакції.
11. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 р. № 583
"Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної
інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органах виконавчої влади"
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Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та
Указу Президента України від 5 травня 2011 р. N 547 "Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" постановою
Кабінету Міністрів України було установлено, що Секретаріат Кабінету
Міністрів України:
1) є розпорядником інформації, якою володіє Кабінет Міністрів України,
зокрема інформації:
яка отримана або створена в процесі здійснення Кабінетом Міністрів
України своїх повноважень та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету
Міністрів України;
яка отримана або створена Секретаріатом Кабінету Міністрів України під
час забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та яка перебуває у
володінні Секретаріату Кабінету Міністрів України;
2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
стосовно інформації інших державних органів України, органів влади
інших держав, міжнародних організацій;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення,
аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено примірну форму
запиту на інформацію; примірний порядок складення та подання запитів на
інформацію.
12. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 р. № 560
"Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.
Визнати такими, що втратили чинність наступні постанови Кабінету
Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427
"Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269
"Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх державної експертизи";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 988
"Про доповнення Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів
будівництва та проведення їх державної експертизи";
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 478 "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N
1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва
об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок
комплексної державної експертизи необов'язковий".
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13. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 р. № 580
"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до наступних
постанов:
- постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404
"Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти" стосовно того, що строк надання авансових платежів, що
використовуються для придбання конструкцій, обладнання та устаткування
іноземного виробництва, може бути продовжено за рішенням Кабінету
Міністрів України;
- порядку використання запозичених у 2010 році коштів для виконання
завдань та заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 990 щодо
встановлення строку надання авансових платежів, що використовуються для
придбання конструкцій, обладнання та устаткування іноземного виробництва,
може бути продовжено за рішенням Кабінету Міністрів України.
14. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 р. № 592
"Про внесення змін до Положення про
енергозбереження"

державну

експертизу

з

Кабмін постановою від 25.05.2011 N 592 вніс зміни до Положення про
державну експертизу з енергозбереження. Нагадаємо, проведення експертизи є
обов'язковим для підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
Перелік об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження,
визначено в додатку до Положення.
Згідно зі змінами, державну експертизу з енергозбереження проводить
Держенергоефективності. Експертиза проектів будівництва проводиться
відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності".
Державній експертизі з енергозбереження підлягає енерготехнологічна
частина техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових
об'єктів та підприємств, реконструкції, технічного переобладнання,
модернізації діючих об'єктів та підприємств з річним споживанням паливноенергетичних ресурсів у тисячу і більше тонн у перерахунку на умовне
паливо - за рішенням замовника у разі надання преференцій (субсидій,
податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів.
Постанова набирає чинності з дня набрання чинності частинами другою
- п'ятою статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України
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від 11.05.2011 р. № 414-р
"Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних
видатків"
Постановою Кабінету Міністрів України здійснено перерозподіл видатків
розвитку за програмою 3511090 "Державні капітальні видатки, що
розподіляються Кабінетом Міністрів України" у сумі 97523 тис. гривень
головним розпорядникам бюджетних коштів, у тому числі Державній судовій
адміністрації виділено 1500 тис. гривень для придбання Вищою
кваліфікаційною комісією суддів технічного обладнання та програмного
забезпечення з метою проведення тестування (іспиту) для кандидатів на посаду
судді вперше.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 26.05.2011 № 1434/5
"Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної
інформації"
Мін'юст наказом від 26.05.2011 N 1434/5 затвердив:
- форму для подання запиту на отримання публічної інформації від
фізичної особи в письмовому вигляді;
- форму для подання запиту на отримання публічної інформації від
юридичної особи в письмовому вигляді;
- форму для подання запиту на отримання публічної інформації від
об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді;
- форму для подання запиту на отримання публічної інформації від
фізичної особи електронною поштою;
- форму для подання запиту на отримання публічної інформації від
юридичної особи електронною поштою;
- форму для подання запиту на отримання публічної інформації від
об'єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою;
- форму для подання запиту на отримання публічної інформації від
запитувача по телефону.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Наказ Міністерства регіонального розвитку; будівництва та житловокомунального господарства України
від 16.05.2011 № 45
"Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на
будівництво об'єктів"
Мінрегіонбуд затвердив Порядок розроблення проектної документації на
будівництво об'єктів, згідно з яким, зокрема, замовник, який подав до
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виконавчого органу сільської, селищної, міської ради заяву про намір щодо
забудови земельної ділянки, що перебуває у його власності або користуванні,
повинен одержати вихідні дані для проектування об'єкта будівництва. За
дорученням замовника отримання вихідних даних може бути забезпечено
проектувальником.
Вибір проектувальника для розроблення проектної документації об'єктів
будівництва, що здійснюється за державні кошти, проводиться відповідно до
Закону України "Про здійснення державних закупівель".
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Рішення Вищої ради юстиції №7
від 31.05.2911
За результатами розгляду подань ради суддів господарських судів
прийнято рішення про призначення:
Давидюка Валерія Кіндратовича - заступником голови господарського
суду Житомирської області;
Джарти Вікторії Василівни - заступником голови господарського суду
міста Києва.
15.06.2011р.

Правове управління ВГСУ
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