ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за квітень 2013 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 22.03.2013 N 157-VIІ
Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про
внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством
про спрощення оформлення віз
8 квітня 2013 року Президент України підписав Закон України „Про
ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін
до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення
оформлення віз” від 22 березня 2013 року №157-УІІ.
Відповідно до нової Угоди (далі – Угода), доповнено раніше існуючі
категорії осіб, які користуються спрощеним режимом оформлення віз. Так, візи
у спрощеному порядку оформлюватимуться:
- водіям, які здійснюють перевезення на територію держав-членів ЄС
автотранспортними
засобами,
зареєстрованими
в
Україні
(віза
оформлюватиметься на підставі письмового запиту від національної асоціації
перевізників України для здійснення міжнародного автомобільного
транспортування із зазначенням мети, тривалості, пункту (пунктів)
призначення й періодичності поїздок);
журналістам
та
членам
технічного
персоналу,
які
їх
супроводжуватимуть з метою виконання службових обов’язків (віза
оформлюватиметься на підставі свідоцтва або іншого документа, виданого
професійною організацією або роботодавцем заявника, який засвідчує, що
відповідна особа є кваліфікованим журналістом та підтверджує, що метою
поїздки є виконання професійних обов’язків журналіста або засвідчує, що
відповідна особа є членом технічного персоналу, який супроводжує журналіста
з метою виконання професійних обов’язків);
- учасникам офіційних програм обміну, організованих містами –
побратимами, а також іншими муніципальними одиницями (на підставі
письмового запиту голови адміністрації (мера) цих міст або інших
муніципальних одиниць);
- близьким родичам (один з подружжя, діти (у тому числі усиновлені),
батьки (у тому числі опікуни), які відвідують громадян України, які мають
дійсний дозвіл на проживання на території держав-членів, або громадян
Європейського Союзу, які проживають на території держави-члена,
громадянами якої вони є (на підставі письмового запрошення приймаючої
особи);
- представникам громадських організацій, які подорожуватимуть з метою
освітньої підготовки, участі в семінарах, конференціях, у тому числі в рамках
програм обміну (на підставі письмового запиту приймаючої організації,
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підтвердження, що особа є представником громадської організації та довідки з
відповідного реєстру про заснування такої організації, виданої органом
державної влади згідно з національним законодавством);
- представникам професій, які беруть участь у міжнародних виставках,
конференціях, симпозіумах, семінарах або інших подібних заходах, що
проводяться на території держав-членів ЄС (на підставі письмового запиту
приймаючої організації, що підтверджує участь відповідної особи у заході);
- інші.
Зазначеною Угодою визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз
(тобто віз, які дають право на перебування на території країни-учасниці
протягом тривалого періоду – до 5 років). Зокрема, п. 1 ст. 5 Угоди у новій
редакції передбачає обмеження строку дії багаторазової візи для конкретних
категорій громадян, у разі якщо їх намір або потреба подорожувати явно
обмежена періодом, коротшим ніж 5 років, а саме:
- членам органів державної влади та місцевого самоврядування,
конституційних судів та верховних судів, прокурорам та їх заступникам, якщо
вони не звільнені від необхідності отримання віз цією Угодою, протягом строку
виконання ними службових обов'язків;
- постійним членам офіційних делегацій, які за офіційними
запрошеннями, надісланими українській стороні, регулярно беруть участь у
зустрічах, консультаціях, переговорах або програмах обміну, а також у заходах,
що проводяться міжурядовими організаціями на території держав-членів;
- підприємцям та представникам суб'єктів господарювання, які регулярно
подорожують до держав-членів та іншим.
Угодою передбачено положення про збереження безвізового режиму
поїздок для громадян України, які мають небіометричні службові паспорти.
Дане положення повністю узгоджується із п. 1 Перехідних положень Закону
України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус”, який набрав чинності 06.12.2012р., відповідно до якої документи, що
посвідчують особу, підтверджують громадянство України, у тому числі
службовий паспорт, чи спеціальний статус особи, видані до дня набрання
чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають
заміні.
Дана Угода набере чинності після повідомлення сторін Угоди одна одної
про виконання всіх внутрішніх процедур щодо її ратифікації.
2. Закон України
від 04.04.2013 N 163-VIІ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення
деяких доходів бюджету
Законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу України, яким
регулюється питання щодо зарахування плати за надання адміністративних
послуг до доходів загального фонду державного бюджету, узгодження
положень Бюджетного кодексу України з актами законодавства з питань
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державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та
врегулювання питань залучення коштів для здійснення капітальних видатків
головними розпорядниками бюджетних коштів.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім пунктів 4 - 6 розділу I цього Закону, які набирають
чинності з 1 січня 2014 року.
3. Закон України
від 04.04.2013 N 178-VIІ
Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки
Верховна Рада України затвердила Загальнодержавну соціальну програму
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 2018 роки.
Метою Програми є комплексне розв'язання проблем у сфері охорони
праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого
середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних
захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному
розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового
потенціалу України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
4. Закон України
від 04.04.2013 N 182-VIІ
Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про здійснення
державних закупівель"
Законом вносяться зміни до частини 2 статті 16 Закону України "Про
здійснення державних закупівель". Відповідно до цих змін замовник зможе
встановлювати також такий кваліфікаційний критерій, як наявність власних
виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
діє до 31 грудня 2015 року.
5. Закон України
від 04.04.2013 N 183-VIІ
Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів
України
Законом вносяться зміни до Митного кодексу України, згідно з яким,
зокрема, регулюється питання пільгового оподаткування товарів, що ввозяться
на митну територію України в рамках ініціативи "Глобальне партнерство проти
розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення" за рахунок
міжнародної технічної допомоги країн Великої вісімки, що надається в рамках
чинних міжнародних договорів.
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Змінами до статей 199, 257, 287, 305, 309, 321 та 432 Митного кодексу
України передбачено наступне:
- граничний строк перебування транспортних засобів комерційного
призначення з товарами, що ввозяться на митну територію України у пунктах
пропуску через державний кордон України не може перевищувати 30 днів;
- уточнюється перелік інформації, яка вноситься до митної декларації під
час митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного
призначення;
- виключаються з Митного кодексу України положення, згідно яких
товари, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного
капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації
або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням
підприємницької діяльності), звільняються від сплати ввізного мита та
випадки, умови та порядок застосування генеральної фінансової гарантії
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері фінансів;
- якщо товари переміщуються транзитом митною територією України
трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, забезпечення сплати
митних платежів не надається;
- граничний строк перебування товарів, транспортних засобів
комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих
товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може
перевищувати 180 календарних днів;
- уточнюються деякі повноваження митних органів щодо встановлення
вимог до облаштування та організації роботи вільних митних зон.
Змінами до статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" передбачено,
що незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію
України, зокрема, для переміщення транзитом через територію України або
поміщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом в
порядку, визначеному Митним кодексом України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
6. Закон України
від 04.04.2013 N 184-VIІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати
єдиного внеску
Законом внесено зміни до Законів України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а саме, врегульовано
питання визначення розміру внеску при добровільній сплаті страхових внесків
до Пенсійного фонду України підприємствами, установами, організаціями
(зокрема міжнародними) за її працівників, які є громадянами України та
працюють або постійно проживають за межами України та особами відповідно
до договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування. При цьому, сума сплаченого єдиного
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внеску за кожен місяць попереднього періоду (зокрема за період з 1 січня 2004
року по 31 грудня 2010 року) не може бути меншою за мінімальний і більшою
за максимальний страховий внесок, встановлений на дату укладання договору.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
7. Закон України
від 18.04.2013 N 221-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення
національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної
конвенції про боротьбу з корупцією
Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України, Законів України "Про
засади запобігання і протидії корупції", "Про господарські товариства" та ін.
Зокрема, у Кримінальному кодексі України змінюється таке кримінальноправове поняття, як "хабар" поняттям "неправомірна вигода". При цьому,
кримінальна відповідальність встановлюється не тільки за давання або
отримання, а й за пропозицію чи обіцянку такої неправомірної вигоди.
Законом також встановлюється кримінальна відповідальність за
пропозицію чи обіцянку надання неправомірної вигоди не тільки службовій
особі, а й будь-якому працівнику державного підприємства, установи чи
організації.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 02.04.2013 №180/2013
Питання добору кандидатів для призначення представниками від України
до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по
врегулюванню інвестиційних спорів
З метою забезпечення виконання статті 13 Конвенції про порядок
вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами,
ратифікованої Законом України від 16 березня 2000 року N 1547-III, Указом
Президента України установлено, що:
добір кандидатів для призначення представниками від України до списків
Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню
інвестиційних спорів здійснюється на конкурсній основі;
кандидати для призначення представниками від України до списків
Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню
інвестиційних спорів повинні відповідати критеріям, установленим статтями 12
і 14 Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та
іноземними особами;
представники від України до списків Посередників та списків Арбітрів
Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів призначаються
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Президентом України на підставі поданого Кабінетом Міністрів України
списку кандидатів, визначених за результатами проведення конкурсу.
Указ Президента України від 9 червня 2006 року N 505 "Про порядок
призначення представників від України до списків Посередників та списків
Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів",
визнано таким, що втратив чинність.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
2. Указ Президента України
від 17.04.2013 №220/2013
Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з
контролю за цінами
Указом від 17.04.2013 N 220/2013 внесено зміни до Положення про
Державну інспекцію України з контролю за цінами, якими, зокрема доповнено
завдання Державної інспекції України:
здійснювати державний контроль (нагляд) за дотриманням центральними
та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та
застосування державних регульованих цін;
надавати органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,
суб'єктам господарювання обов'язкові до виконання приписи про усунення
порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних
регульованих цін;
приймати рішення про застосування адміністративно-господарських
санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування
державних регульованих цін.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
3. Указ Президента України
від 15.04.2013 №211/2013
Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України
Указом від 15.04.2013 N 211/2013 вносяться зміни до Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6
квітня 2011 року N 395.
Зокрема, зміни стосуються нотаріальної діяльності та діяльності у сфері
банкрутства. Мінюст України, відповідно до покладених на нього завдань:
- сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних
для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних
підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної
власності перевищує п'ятдесят відсотків;
- організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів);
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- установлює вимоги для отримання свідоцтва на право здійснення
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора), затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
та перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту, видає свідоцтво про
право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора);
- формує і веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;
- формує і веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання
арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією,
ліквідатором) інформації, необхідної для його ведення;
- установлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського
стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства,
доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності,
незаконних дій у разі банкрутства і організовує проведення такого аналізу в
разі порушення проваджень у справах про банкрутство державних підприємств
і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності
перевищує п'ятдесят відсотків;
- установлює типові форми плану санації і мирової угоди, перелік майна,
яке включається до ліквідаційної маси у справах про банкрутство;
- готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу
висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до
банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій
у разі банкрутства;
- готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур
банкрутства, методичні рекомендації;
- затверджує за погодженням із центральним органом виконавчої влади з
питань архівів правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджує порядок
ведення і подання статистичної звітності, оперативної звітності та інформації
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами), встановлює опис і порядок використання посвідчення та
печатки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів);
- здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
- здійснює контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівної організації
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів);
- визнає в установленому Кабінетом Міністрів України порядку статус
Всеукраїнської
саморегулівної
організації
арбітражних
керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)";
- здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема
встановлює умови допуску громадян до її провадження, здійснює контроль за
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організацією нотаріату, керівництво державними нотаріальними конторами,
перевіряє організацію нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними
порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального
діловодства, видає та анулює в установленому законом порядку свідоцтва про
право на зайняття нотаріальною діяльністю, встановлює порядок виготовлення
та знищення печатки приватного нотаріуса, вимоги до робочого місця
(контори) приватного нотаріуса, затверджує порядок проведення перевірки
організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів,
дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил
нотаріального діловодства, порядок підвищення кваліфікації працівників
органів нотаріату, нотаріусів та помічників нотаріусів, установлює правила
професійної етики нотаріусів, здійснює аналітично-методичне забезпечення
нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для
нотаріусів роз'яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства,
забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.04.2013 N 255
Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної
влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування
випускників Національної академії державного управління при
Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 - 2018 роках
стажування слухачів Національної академії
Кабінет Міністрів України постановою від 01.04.2013 №255 затвердив:
- Положення про прийом слухачів до Національної академії державного
управління при Президентові України;
- Положення про стажування в органах державної влади і органах
місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного
управління при Президентові України;
- Положення про працевлаштування випускників Національної академії
державного управління при Президентові України;
- перелік органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в
яких проводиться у 2013 - 2018 роках стажування слухачів Національної
академії державного управління при Президентові України, що навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями галузі знань
"державне управління".
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2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.04.2013 N 244
Про затвердження Порядку відчуження у процедурі санації майна
боржника шляхом заміщення активів
Кабінет Міністрів України постановою від 01.04.2013 №244 затвердив
Порядок відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення
активів, відповідно до частини другої статті 34 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Цей Порядок визначає механізм відчуження у процедурі санації майна
боржника шляхом заміщення активів (далі - відчуження майна).
Зокрема, здійснення відчуження майна, строки його здійснення,
пооб'єктний перелік майна боржника, що передається новоутвореному
господарському товариству, перелік зобов'язань поточних кредиторів, борги за
якими переводяться разом з таким майном, перелік зобов'язань, права вимоги за
якими відступаються, передбачаються планом санації.
Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів стосовно майна боржника,
яке підлягає відчуженню згідно з планом санації, скасовуються ухвалою
господарського суду.
Відчуженню відповідно до цього Порядку можуть підлягати цілісний
майновий комплекс боржника або визначена планом санації частина майна
боржника з відповідною (пропорційною) частиною його зобов'язань (крім
зобов'язань, що виникають за вимогами конкурсних кредиторів).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.04.2013 N 238
Про затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного
конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що
належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених
у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних
підприємств"
Кабінет Міністрів України постановою від 08.04.2013 N 238 затвердив
Порядок проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних
майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі
акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації
державних вугледобувних підприємств, яким передбачено, що підготовка до
продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у
статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації
чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, на аукціоні,
інвестиційному конкурсі здійснюється з урахуванням вимог, установлених для
відповідної групи об'єктів приватизації, що визначена згідно із класифікацією
об'єктів приватизації, наведеною в ст. 51 Закону "Про приватизацію державного
майна".
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Так, зокрема, інформаційне повідомлення про проведення аукціону з
продажу єдиного майнового комплексу публікується не пізніше ніж за 20
календарних днів до дати проведення аукціону в офіційних друкованих
виданнях державного органу приватизації, місцевих друкованих виданнях, на
офіційному веб-сайті Фонду державного майна.
Особи, які виявили бажання взяти участь в аукціоні з продажу єдиного
майнового комплексу, подають державному органові приватизації заяву у
письмовій формі за місцезнаходженням об'єкта у порядку, встановленому
Фондом державного майна для відповідної групи об'єктів приватизації.
Прийняття заяв про участь в аукціоні з продажу єдиного майнового
комплексу припиняється не пізніше ніж за 3 дні до початку аукціону.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.04.2013 N 233
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановою передбачено виключення з ряду документів уряду положень
про необхідність надання суб’єктами господарювання виписок та витягів з
Єдиного державного реєстру.
Зокрема, тепер виписки з державного реєстру не потрібні при:
- видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових
інвестицій за межами України;
- видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами;
- розгляду та затвердження пріоритетних напрямів діяльності
технологічного парку;
- призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми;
- реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на здійснення експортних
операцій з металобрухтом;
- акредитації центру сертифікації ключів;
- ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури;
-продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
та ін.
Постанова набере чинності з дня її офіційного опублікування.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 10.04.2013 N 247
Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру
судових рішень
Постановю Кабінету Мністрів України внесено зміни до Порядку ведення
Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 740.
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КМУ встановив, що внесенню до Реєстру підлягають судові рішення
Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих
судів (далі - суди), перелік яких затверджено Радою суддів України та
погоджено з Державною судовою адміністрацією, крім судових рішень, які
містять інформацію, що є державною таємницею, ухвал слідчих суддів,
постановлених під час здійснення судового контролю за дотриманням прав,
свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, судових рішень у
справах про усиновлення.
КМУ скасував правила внесення електронних копій ухвал слідчих суддів
у кримінальному провадженні до Реєстру зі статусом «Тимчасове обмеження
доступу».
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 10.04.2013 N 267
Про внесення змін до Порядку виконання рішень про стягнення коштів
державного та місцевих бюджетів або боржників
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку
виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або
боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2011 р. N 845.
Постановою встановлено, що безспірне списання коштів з боржника
(виконання рішень суду про стягнення коштів з боржника) здійснюється лише
за бюджетною програмою, у разі наявності у боржника окремої бюджетної
програми для забезпечення виконання рішень суду.
У разі коли судове рішення стосується спорів фізичних осіб із суб'єктами
владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку,
здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат
непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних
виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг або судове рішення
неможливо виконати протягом двох місяців з дня надходження документів,
зазначених у пункті 6 цього Порядку, орган Казначейства для виконання
рішення про стягнення передає до Казначейства документи та відомості згідно
з підпунктом 1 пункту 47 цього Порядку. При цьому органом Казначейства
відновлюється проведення платежів боржника.
7. Постанова Кабінету Міністрів України
від 15.04.2013 N 307
Про внесення зміни до пункту 2 Положення про ранги державних
службовців
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до пункту 2
Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. N 658.
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Постановою встановлено, що ранги, які відповідають другій категорії
посад державних службовців, присвоюються Кабінетом Міністрів України,
крім рангів, що присвоюються державним службовцям Апарату Верховної Ради
України, Національного банку України, заступникам керівників апарату
Верховного Суду України та апаратів вищих спеціалізованих судів.
8. Постанова Кабінету Міністрів України
від 15.04.2013 N 303
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування операцій,
пов'язаних з використанням коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок
казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття.
Цей Порядок визначає механізм казначейського обслуговування коштів
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття, взаємодії між органами Казначейства та Державною службою
зайнятості, її територіальними органами, підприємствами, установами та
організаціями, які належать до сфери управління Служби.
9. Постанова Кабінету Міністрів України
від 29.04.2013 N 328
Про внесення змін до Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку
органам державної влади та органам місцевого самоврядування,
державним підприємствам, установам та організаціям
Кабінет Міністрів України постановою від 29.04.2013 N 328 вніс зміни до
Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та
органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та
організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11
жовтня 2002 р. N 1519, виклавши його в новій редакції.
Цей Порядок визначає механізм та умови надання операторами
телекомунікацій послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та
органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам,
організаціям в Національній системі конфіденційного зв'язку.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 02.04.2013 №607/5
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Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 квітня 2013 р. за N 534/23066
Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх
посадових осіб
Порядок визначає процедуру взаємодії системи органів державної
реєстрації прав та державних реєстраторів прав на нерухоме майно органів
державної реєстрації прав під час проведення державної реєстрації права
власності та/або речових прав на нерухоме майно, що виникають:
на підставі рішення суду, що набрало законної сили, де однією із сторін є
юридична особа, та/або інший суб'єкт господарювання, та/або фізична особа підприємець;
на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення
вимог іпотекодержателя;
на цілісні майнові комплекси підприємств;
на
новосформовані
земельні
ділянки
лісогосподарського,
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного
призначення, водного та природно-заповідного фонду загальною площею понад
1 га;
на земельні ділянки загальною площею понад 1 га, які відводяться за
рахунок земель лісогосподарського, природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного, історико-культурного призначення, водного та природнозаповідного фонду (у тому числі зі зміною цільового призначення);
на підставі договорів про інвестування та/або договорів про спільну
діяльність, однією із сторін у яких є держава в особі органу управління майном
або територіальна громада в особі відповідного органу місцевого
самоврядування або підприємства, установи, організації державної чи
комунальної форми власності;
на гідротехнічні споруди водних об'єктів загальнодержавного значення та
на земельні ділянки під такими спорудами;
на підставі договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки
між організатором земельних торгів і переможцем торгів;
на земельні ділянки, сформовані у порядку відведення земельної ділянки
із земель державної та комунальної форми власності у разі підготовки лотів до
проведення земельних торгів;
на нерухоме майно загальною площею понад 5000 кв. метрів,
а також у випадку подання до органу державної реєстрації прав рішення суду,
що набрало законної сили, про зобов'язання органу державної реєстрації прав
та/або державного реєстратора речових прав на нерухоме майно органу
державної реєстрації прав вчинити дії щодо державної реєстрації, скасування
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно або скасування записів
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відповідною заявою або
без неї щодо вищезазначених речових прав.
Державна реєстрація, скасування державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та скасування записів Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно у випадках, передбачених у пункті 1 наказу, проводиться
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державними реєстраторами прав на нерухоме майно Укрдержреєстру
відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня
2011 року N 703.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Наказ Міністерства юстиції України
від 01.04.2013 №596/5
Про
затвердження
інформаційних
та
технологічних
карток
адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції України
свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною
діяльністю, а також свідоцтва про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора)
Наказом Міністерства юстиції України затверджено інформаційні та
технологічні картки адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції
України свідоцтва (повторного свідоцтва): про право на зайняття нотаріальною
діяльністю, а також свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
Наказ набирає чинності з дня його підписання.

25.05.2013
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