ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за травень 2014 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 13.05.2014 N 1261-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної
антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
Закон спрямований на виконання рекомендацій експертів Європейської
Комісії щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства,
наданих у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для
України.
Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України, законів України "Про
звернення громадян", "Про банки та банківську діяльність", "Про засади
запобігання і протидії корупції", відповідно до яких, зокрема, змінено
процедуру здійснення перевірки відомостей декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України
"Про засади запобігання і протидії корупції", посилено адміністративну
відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей та
запровадженню анонімного повідомлення про факти корупції.
Зокрема, відповідно до Закону Кримінальний кодекс України доповнено
новими положеннями щодо спеціальної конфіскації, яка полягає у примусовому
безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей,
цінностей та іншого майна, у випадках визначених цим Кодексом, за умови
вчинення злочину, передбаченого статтею 354 та статтями 364, 3641, 3652, 368 3692 розділу XVII. Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли
особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв'язку з недосягненням віку,
з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або
звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав,
передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності
у зв'язку із закінченням строків давності.
Також Законом викладено у новій редакції статті 368, 368-3, 368-4, 369 та
369-2 Кримінального кодексу, щодо кримінальної відповідальності
за
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою, підкупу особи, яка надає публічні послуги та підкупу
службової особи юридичної форми приватного права незалежно від
організаційно-правової форми.
Змінами, внесеними до Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції" встановлено, що з 01.01.2015 року набирають чинності положення
щодо порядку здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації
відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
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Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації
відомостей державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган
місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом
десяти днів з дня одержання декларації від суб'єкта декларування надсилає її
копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику.
Подання завідомо недостовірних відомостей в декларації про майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру є підставою для
притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної
відповідальності відповідно до закону.
Крім цього, Законом запроваджується анонімне повідомлення про факти
корупції.
Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх
працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через
спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку.
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає
розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи,
містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає
перевірці у строк не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у
зазначений строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні,
неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують
строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім підпункту 2 пункту 8 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1
січня 2015 року (опубліковано в газеті "Голос України" від 03.06.2014).
2. Закон України
від 13.05.2014 N 1260-VIІ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
трансфертного ціноутворення
Законом встановлено, що у 2014 році звіт про контрольовані операції, що
відповідно до статті 39 цього Кодексу подається центральному органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і
митну політику, за період з 1 вересня по 31 грудня 2013 року подається до 1
жовтня 2014 року.
За неподання звіту накладатиметься штраф у розмірі 100 розмірів
мінімальної заробітної плати, а за неподання обов'язкової документації - у
розмірі 10 розмірів мінімальної заробітної плати. До цього розмір штрафу за
неподання звіту складав 5% загальної суми контрольованих операцій, а за
неподання обов'язкової документації - 100 розмірів мінімальної заробітної
плати.
Штрафні санкції за помилки, допущені при розрахунку грошових
зобов'язань відповідно до норм статті 39 цього Кодексу за період з 1 вересня
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2013 року по 31 грудня 2014 року, застосовуються у розмірі 1 гривня за кожне
порушення.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 29.05.2014).
3. Закон України
від 13.05.2014 N 1258-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом
Законом вносяться зміни до Господарського кодексу України, Цивільного
кодексу України, законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців", "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо
запровадження спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.
Так, передбачено, що для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням
фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа подає (надсилає)
державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням.
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням
приймається за описом, копія якого в день надходження документа видається
(надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику з
відміткою про дату його надходження.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням без
розгляду зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження
цього документа внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою
- підприємцем та в той же день видати (надіслати поштовим відправленням з
описом вкладення) їй повідомлення про внесення такого запису.
У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця її останнім звітним періодом є період з дня
закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 07.06.2014).
4. Закон України
від 13.05.2014 N 1255-VIІ
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту
прав інвесторів
Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів, що регулюють
питання припинення повноважень та звільнення посадових осіб юридичної
особи, та посилення їх матеріальної відповідальності.
Законом, зокрема, вносяться зміни до статті 41 Кодексу законів про працю
України (КЗпП), яка доповнюється додатковою підставою для розірвання
трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з
окремими категоріями працівників за певних умов, як "припинення
повноважень посадових осіб".
Також встановлено мінімальний розмір вихідної допомоги при розірванні
трудового договору у зв'язку із припиненням повноважень посадової особи в
розмірі середньої заробітної плати за шість місяців.
Відповідно до статті 130 КЗпП щодо умов матеріальної відповідальності
працівників встановлено, що на працівників не може бути покладена
відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничогосподарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував
у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний
підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише
на працівників, що є посадовими особами.
Змінами до статті 99 Цивільного кодексу України щодо виконавчого
органу товариства передбачається, що "повноваження члена виконавчого органу
товариства можуть бути припинені в будь-який час або він може бути тимчасово
відсторонений від виконання своїх повноважень".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 31.05.2014).
5. Закон України
від 13.05.2014 N 1252-VIІ
Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" щодо вдосконалення процедури видачі
документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами
виконавчої влади
Законом вносяться зміни до Закону "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" щодо вдосконалення процедури видачі документів
дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади.
Зокрема, Законом уточнено поняття "принцип організаційної єдності" принцип, згідно з яким видача (переоформлення, видача дублікатів,
анулювання) документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання,
реєстрація декларацій здійснюється у встановленому законодавством порядку
через дозвільний центр шляхом взаємодії державного адміністратора з
представниками дозвільних органів - центральних органів виконавчої влади,
державних колегіальних органів, місцевих та регіональних дозвільних органів.
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Крім цього, передбачено, що видача (переоформлення, видача дублікатів,
анулювання) документів дозвільного характеру, оформлених вищезазначеними
дозвільними органами, та реєстрація декларацій здійснюються через дозвільний
центр за принципом організаційної єдності.
Прийняття від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи
заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання)
документа дозвільного характеру здійснюється державним адміністратором
виключно в дозвільному центрі.
Заява про одержання (переоформлення, одержання дубліката,
анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними
органами, або декларація подається суб'єктом господарювання в паперовій
формі - особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою або у
випадках, передбачених законом, - в електронній формі за допомогою засобів
телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал
адміністративних послуг).
Заява, документи, що додаються до неї, та копія опису в день реєстрації
заяви або протягом наступного робочого дня передаються (надсилаються)
державним адміністратором у паперовій формі до дозвільного органу через
його представника або в електронній формі за допомогою засобів
телекомунікацій, якщо відповідний дозвільний орган бере участь у роботі
дозвільного центру та взаємодіє з державним адміністратором в електронній
формі за допомогою засобів телекомунікації.
Дозвільний орган протягом не більш як 10 робочих днів з дня одержання
від державного адміністратора заяви, документів, що додаються до неї, та копії
опису, якщо інше не передбачено законом, оформляє відповідний документ
дозвільного характеру або письмове повідомлення суб'єкта господарювання про
відмову у видачі документа дозвільного характеру та передає протягом 1-го
робочого дня державному адміністратору відповідні документи (письмове
повідомлення) через представника такого дозвільного органу, надсилає поштою
та/або в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій.
Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня
отримання від дозвільного органу відповідного документа дозвільного
характеру (письмового повідомлення про відмову у видачі документа
дозвільного характеру) повідомляє суб'єкту господарювання про час та місце
видачі документа дозвільного характеру або письмової відмови у видачі
документа дозвільного характеру.
У випадках, передбачених законом, документ дозвільного характеру може
бути надісланий суб'єкту господарювання поштою (рекомендованим листом з
повідомленням про вручення) або в електронній формі за допомогою засобів
телекомунікацій.
Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 31.05.2014).
6. Закон України
від 13.05.2014 N 1263-VIІ
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання
та протидії дискримінації
Законом вносяться зміни до законів України "Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні", "Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків", Цивільного процесуального кодексу України з
метою врахування міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері захисту
прав та свобод людини і громадянина, а також зауважень висловлених
міжнародними експертами до базового закону про дискримінацію.
Зокрема, Законом визначено терміни "дискримінація", "непряма
дискримінація", "оголошений намір про дискримінацію", "пособництво у
дискримінації".
Також розширено перелік ознак, дискримінація за якими забороняється;
сфери дії закону; форм дискримінації; повноважень Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини тощо.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 29.05.2014).
7. Закон України
від 13.05.2014 N 1262-VIІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту
персональних даних
Законом вносяться зміни до законів України "Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини", "Про захист персональних даних",
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" та інші.
Зокрема, Законом визначено, що дія закону України "Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини" у випадках, передбачених законом
також поширюється на відносини, що виникають між юридичними особами
публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають
на території України.
В Законі "Про захист персональних даних" врегульовано поняття "згода
суб'єкта персональних даних" - добровільне волевиявлення фізичної особи (за
умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних
даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій
формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
Типовий порядок обробки персональних даних затверджується
Уповноваженим.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 29.05.2014).
8. Закон України
від 13.05.2014 N 1253-VIІ
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засвідчення
вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на
документах
Законом скорочено перелік нотаріальних дій, мінімізовано витрати
споживачів нотаріальних послуг, скасовано у ряді випадків вимоги щодо
обов'язкового нотаріального посвідчення правочинів та фактів, що мають
юридичне значення, та нотаріального засвідчення документів для надання їм
юридичної вірогідності.
Зміни внесено до Кодексу законів про працю України, законів "Про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про іпотеку", "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та
деяких інших законів.
Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 07.06.2014).

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 21.05.2014 N 160
Про утворення Державної фіскальної служби
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 N 160 прийнято
рішення про утворення Державної фіскальної служби як центрального органу
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном,
реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення.
Крім цього, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від
01.03.2014 N 67 "Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів".
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 07.05.2014 N 148
Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя
Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 N 148 встановлено
особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово
окупованій території АРК та м. Севастополя.
Зокрема, документом визначено, що електрична енергія закуповується на
оптовому ринку електричної енергії України державним підприємством
зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" з метою її подальшого
продажу суб'єктам електроенергетики, які провадять господарську діяльність на
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тимчасово окупованій території АРК та м. Севастополя з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (далі - електропередавальні підприємства, що
провадять діяльність на тимчасово окупованій території), у точках її купівліпродажу відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії.
Електрична
енергія,
закуплена
Укрінтеренерго,
продається
електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово
окупованій території, відповідно до укладених двосторонніх договорів купівліпродажу електричної енергії.
Виробники електричної енергії, які розташовані на тимчасово окупованій
території, реалізують всю вироблену ними електричну енергію за договірними
цінами електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на
тимчасово окупованій території, та/або споживачам електричної енергії, та/або
іншим суб'єктам господарської діяльності, розташованим на тимчасово
окупованій території, відповідно до умов двосторонніх договорів купівліпродажу електричної енергії.
Електропередавальні підприємства, що провадять діяльність на тимчасово
окупованій території:
закуповують електричну енергію в Укрінтеренерго, а також виробників
електричної енергії та/або інших суб'єктів господарської діяльності,
розташованих на тимчасово окупованій території;
здійснюють розрахунки з Укрінтеренерго за закуплену електричну
енергію з власних поточних рахунків у нацвалюті або іншій валюті у випадках,
передбачених законодавством;
продають електричну енергію, що закуплена в Укрінтеренерго, а також
виробників електричної енергії та/або інших суб'єктів господарської діяльності,
розташованих на тимчасово окупованій території, споживачам електричної
енергії та іншим суб'єктам господарської діяльності, розташованим на
тимчасово окупованій території, за договірними цінами;
здійснюють погашення заборгованості за електричну енергію, що
закуплена в оптового постачальника за минулі періоди, яка виникла на підставі
укладених відповідно до законодавства двосторонніх договорів купівлі-продажу
електричної енергії;
отримують на поточні рахунки кошти за електричну енергію від
споживачів електричної енергії та інших суб'єктів господарської діяльності,
розташованих на тимчасово окупованій території.
Постанова набирає чинності з 1 червня 2014 р. та діє до повного
відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16.05.2014 N 523-р
Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг
Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України "Про
адміністративні послуги" Кабінет Міністрів України розпорядженням від
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16.05.2014 №523-р затвердив перелік адміністративних послуг органів
виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг.
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України
від 20.05.2014 № 586/784/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2014 р. за N 581/25358
Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного
контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру
Цей Порядок визначає процедуру здійснення уповноваженими підрозділами
логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру (далі - декларація), а також пов’язаного з
цим комплексу заходів, які здійснюються за його результатами.
Логічний та арифметичний контроль декларації полягає у встановленні
арифметичної точності та логічної відповідності між собою задекларованих
відомостей.
Логічний та арифметичний контроль декларації, а також пов’язаний із цим
комплекс заходів здійснюються протягом тридцяти днів з дня подання декларації.
Перший етап контролю декларації полягає у проведенні її логічного та
арифметичного контролю.
Арифметичний контроль декларації щодо зазначених у декларації відомостей
здійснюється шляхом перевірки, зокрема:
1) правильності зазначення у позиції 5 декларації відомостей про загальну
суму сукупного доходу суб’єкта декларування та членів його сім’ї;
2) правильності зазначення у позиціях 21, 22 декларації перерахованих у
гривні сум доходів суб’єкта декларування та членів його сім’ї, одержаних
(нарахованих) в іноземній валюті з джерел за межами України.
Логічний контроль декларації здійснюється шляхом перевірки логічності
повноти та співвідношення між собою зазначених у декларації відомостей.
Перший етап контролю декларації вважається завершеним після
проведення її логічного та арифметичного контролю.
Другий етап здійснення контролю декларації проводиться у випадку
виявлення за результатами логічного та арифметичного контролю помилок щодо
зазначених у декларації відомостей або необхідності отримання пояснень
стосовно таких відомостей і полягає у невідкладному інформуванні
уповноваженим підрозділом суб’єкта декларування про виявлені логічні та/або
арифметичні помилки за результатами першого етапу контролю шляхом
направлення письмового повідомлення за результатами контролю декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою згідно з
додатком 1 до цього Порядку.
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Суб’єкт декларування має право протягом п’яти днів з дня отримання
зазначеного повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове
пояснення та/або виправлену декларацію.
Третій етап здійснення контролю декларації проводиться у разі ненадання
суб’єктом декларування у строк, передбачений цим Порядком, письмового
пояснення та/або виправленої декларації або надання у вказаному поясненні
неповної інформації чи неповного виправлення виявлених помилок у повторно
поданій декларації і полягає у підготовці та надсиланні уповноваженим
підрозділом до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно
від форми власності запитів щодо відомостей, зазначених у декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою згідно з
додатком 2 до цього Порядку.
Контроль декларації вважається здійсненим після будь-якого з етапів, який
став завершальним.
У разі встановлення за результатами передбачених цим Порядком заходів
ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє про це
керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його
апарату, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного
права та правоохоронні органи.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опубліковано в
"Офіційному віснику України" 20.06.2014).
2. Наказ Державної судової адміністрації України
Від 27.05.2014 №82
Про затвердження Типового положення про службу персоналу місцевого,
апеляційного судів
Державна судова адміністрація України наказом від 27.05.2014 №82
затвердила Типове положення про службу персоналу місцевого, апеляційного
судів, яким встановлено наступне.
В апараті місцевого, апеляційного суду (далі – апарат суду) утворюється
служба персоналу (далі - служба персоналу).
Cлужба персоналу – структурний підрозділ (відділ, сектор) або посада
спеціаліста з питань персоналу апарату суду, що забезпечує здійснення
керівником апарату своїх повноважень з питань персоналу, відповідає за
документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та
припинення персоналом суду, добір працівників апарату суду, планування та
організація заходів з питань рівня професійної компетентності державних
службовців, а також виконує інші функції з питань управління персоналом,
передбачені законодавством України.
Персонал – працівники апарату суду (державні службовці, службовці,
робітники).
Служба персоналу підпорядковується безпосередньо керівнику апарату
суду.
Основними завданнями служби персоналу є:
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1) забезпечення здійснення керівником апарату своїх повноважень;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби з
питань управління персоналом;
3) добір персоналу;
4) організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності
персоналу;
5) організаційно-методичне забезпечення управління персоналом;
6) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження
та припинення;
7) здійснення заходів щодо кадрового забезпечення суддів та інших
працівників суду.
Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від
17.11.2011 № 4050-VI "Про державну службу".

20.06.2014

