ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за травень 2015 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 12.05.2015 N 389-VIІІ
Про правовий режим воєнного стану
Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його
введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади,
військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану,
гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів
юридичних осіб.
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або
в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки
державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає
надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню,
військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень,
необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення
національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою,
обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і
законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей
Закон та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в
окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.
Статтею 8 Закону визначено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де
введено воєнний стан, військове командування разом із військовими
адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати такі заходи
правового режиму воєнного стану, зокрема:
- запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених
до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і
не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії
воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а
також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії
воєнного стану;
- використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і
організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої
роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці
відповідно до законодавства про працю;
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- примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або
комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних
господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму
воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні
документи встановленого зразка;
- запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний
період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих
перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим
світломаскування;
- встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу
пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух
транспортних засобів;
- перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей,
транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла
громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
- забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій,
інших масових заходів;
- проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або
здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх
пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України;
- здійснювати обов'язкову евакуацію затриманих осіб, що перебувають в
ізоляторах тимчасового тримання; підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо
яких застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, що перебувають в
слідчих ізоляторах.
Відповідно до статті 26 Закону визначено, що правосуддя на території, на
якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють
суди, створені відповідно до Конституції України.
Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.
У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на
території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена
територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в
установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів. Створення
надзвичайних та особливих судів не допускається.
Також Законом визнано таким, що втратив чинність, Закон України від
06.04.2000 року №1647-ІІІ "Про правовий режим воєнного стану".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" від 10.06.2015).
2. Закон України
від 14.05.2015 N 417-VIІІ
Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку
Закон
визначає
особливості
здійснення
права власності
у
багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні

3

відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників
багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.
Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у
процесі реалізації прав та виконання обов'язків власників квартир та
нежитлових приміщень як співвласників багатоквартирного будинку.
Статтею 4 Закону визначено, що власниками квартир та нежитлових
приміщень у багатоквартирному будинку можуть бути фізичні та юридичні
особи, територіальні громади, держава.
Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного
майна багатоквартирного будинку.
Якщо квартира або нежитлове приміщення належить більш як одному
співвласникові, реалізація прав та виконання обов'язків співвласниками
квартири або нежитлового приміщення, включаючи участь в управлінні
багатоквартирним будинком, здійснюються в порядку, передбаченому
законодавством для реалізації права спільної власності.
Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною
власністю співвласників.
Спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між
співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі
частки із спільного майна багатоквартирного будинку.
Відповідно до статті 6 Закону, співвласники мають право:
1) вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з
урахуванням умов та обмежень, встановлених законом або рішенням
співвласників;
2) брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто або
через представника;
3) одержувати інформацію про технічний стан спільного майна
багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на
утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження,
отримані від його використання;
4) безоплатно одержувати інформацію про суб'єктів права власності на всі
квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких
квартир та приміщень у порядку і межах, визначених законом;
5) ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) зборів співвласників,
листками опитування, робити з них копії;
6) на відшкодування винною особою збитків, завданих спільному майну
багатоквартирного будинку, у розмірі, що відповідає частці кожного
співвласника;
7) інші права, визначені законом.
Управління
багатоквартирним
будинком
здійснюється
його
співвласниками.
За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління
багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку). Таке об'єднання є юридичною
особою, що створюється та діє відповідно до закону та статуту.
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Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним
будинком на зборах у порядку, передбаченому статтею 10 Закону.
У разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом
співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання
співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним
будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який
призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на
території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна
послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами
конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і
політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання
послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені
співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної
місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць
до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу
сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий
однорічний строк.
Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, Цивільного
кодексу України та Законів України "Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку", "Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень".
Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року (опубліковано в газеті "Голос
України" від 10.06.2015).
3. Закон України
від 13.05.2015 N 394-VIІІ
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку
Законом вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу
України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку.
Визначено, що при проведенні обшуку слідчий, прокурор вручає особі, у
якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або
його представникові другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до
нього описом вилученого майна (за наявності).
При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації
другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові
підприємства, установи або організації.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 05.06.2015).
4. Закон України
від 12.05.2015 N 388-VIІІ
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони
приватизації об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та
земель державної і комунальної власності, на яких ці об'єкти розташовані
Законом розширено перелік об’єктів земель комунальної та державної
власності, які не можуть передаватися у приватну власність.
Зокрема, вносяться зміни до Земельного кодексу України та Закону
України "Про приватизацію державного майна", відповідно до яких
встановлено, що у приватну власність не можуть передаватися:
землі під об'єктами інженерної інфраструктури міжгосподарських
меліоративних систем, які перебувають у комунальній власності;
землі під об'єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та
міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у державній
власності.
Крім цього, до переліку об’єктів загальнодержавного значення, які не
підлягають приватизації, включено об'єкти інженерної інфраструктури
загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 05.06.2015).
5. Закон України
від 14.05.2015 N 424-VIІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов
повернення строкових депозитів
Законом вносяться зміни до статей 1060, 1065 Цивільного кодексу України
та статті 13 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо умов
повернення строкових депозитів.
Зокрема, передбачено, що за договором банківського строкового вкладу
банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із
спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу.
Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих
процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання
інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо
це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.
Положення цього Закону не застосовуються до договорів банківського
строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 05.06.2015).
6. Закон України
від 19.05.2015 N 436-VIІІ
Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим
державою боргом та місцевим боргом
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Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, захист
суспільних інтересів та інтересів держави у зв'язку з погашенням та
обслуговуванням державного, гарантованого державою боргу та місцевого
боргу.
Законом визначено, що у зв'язку із вчиненням правочинів з державним
боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою
боргом за зовнішніми кредитами (позиками) за переліком згідно з додатком до
Закону шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу
відповідних боргових зобов'язань Кабінет міністрів України має право
приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або
деякими відповідними борговими зобов'язаннями.
У зв'язку із вчиненням правочинів з місцевим боргом за місцевими
зовнішніми запозиченнями за переліком згідно з додатком до Закону шляхом
обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу відповідних боргових
зобов'язань міська рада має право приймати рішення про тимчасове зупинення
здійснення платежів за всіма або деякими відповідними борговими
зобов'язаннями.
Тимчасове зупинення здійснення платежів запроваджується за кожним
борговим зобов'язанням на строк до вчинення такого правочину (правочинів) та
зміни умов відповідного запозичення щодо всіх кредиторів.
У разі прийняття Кабінетом Міністрів України або міською радою
рішення відповідно до статей 1 та 2 цього Закону з дня набрання чинності
таким рішенням щодо держави Україна, територіальної громади міста та інших
суб'єктів згідно з таким рішенням (далі - суб'єкти зовнішніх запозичень) і
виключно щодо тих зобов'язань, стосовно яких прийнято таке рішення
Кабінетом Міністрів України або міською радою:
тимчасово зупиняється примусова реалізація будь-якого майна суб'єктів
зовнішніх запозичень, тобто його відчуження шляхом звернення стягнення на
майно суб'єктів зовнішніх запозичень за рішеннями, що підлягають
примусовому виконанню відповідно до Закону "Про виконавче провадження";
тимчасово зупиняється дія Закону "Про гарантії держави щодо виконання
судових рішень";
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, тимчасово зупиняє
списання коштів на виконання зобов'язань за переліком згідно з додатком до
Закону.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
діє до 1 липня 2016 року (опубліковано в газеті "Голос України" від 30.05.2015).
7. Закон України
від 21.05.2015 N 475-VIІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи
Законом внесено зміни до законів України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про громадські об'єднання",
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"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення
кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів", відповідно
до якого продовжено на чотири місяці строки подання юридичними особами,
зареєстрованими до 25 листопада 2014 року, відомостей про своїх кінцевих
бенефіціарних власників (контролерів).
Так, уточнено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності
Закону від 14.10.2014 N 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та
публічних діячів", зобов'язані подати державному реєстратору відомості про
свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо
засновник (учасник) – юридична особа, упродовж 10 місяців (до цього упродовж 6 місяців) з дня набрання чинності цим Законом.
Зазначені відомості не подаються:
1) юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення
державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців";
2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно
фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких
юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі
засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками
(контролерами) такої юридичної особи.
У разі неподання юридичною особою (крім юридичних осіб, зазначених в
абзацах третьому та четвертому цього пункту) зазначеної інформації у
встановлений в цьому пункті строк особи, відповідальні за подання такої
інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом".
Закон набирає чинності з дня його опублікування (опубліковано у газеті
"Голос України" від 26.05.2015).
8. Закон України
від 22.05.2015 N 482-VIІІ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування
доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов'язаннями
Законом вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо
оподаткування
доходів,
отриманих
нерезидентами
за
борговими
зобов'язаннями.
Зокрема, змінами установлено, що не підлягають оподаткуванню
податком на прибуток підприємств доходи, отримані нерезидентами у вигляді
процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації
місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими
забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені
нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів
нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою
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або до бюджету АРК чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні
запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих
бюджетах чи кошторисі Нацбанку, або за кредити (позики), які отримані
суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або
місцевими гарантіями.
Крім цього, передбачено, що сума доходів, отриманих нерезидентами у
вигляді процентів, нарахованих на державні цінні папери або облігації місцевих
позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено
державними або місцевими гарантіями, якщо такі цінні папери придбані
нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів, або процентів, отриманих нерезидентами за надані державі або
бюджету АРК чи міському бюджету позики (кредити або зовнішні
запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих
бюджетах чи кошторисі Нацбанку, або за надані суб'єктам господарювання
кредити (позики), виконання яких забезпечено державними або місцевими
гарантіями, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника ПДФО.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 26.05.2015).
9. Закон України
від 21.05.2015 N 469-VIІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих
положень з питань судоустрою
Законом вносяться зміни до статті 17 Закону України "Про Вищу раду
юстиції" та до пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про забезпечення права на справедливий суд", якими визначено
порядок складання присяги членів Вищої ради юстиції.
Зокрема, Законом визначено, що член Вищої ради юстиції складає
присягу невідкладно після призначення на посаду перед органом, який його
призначив. Член Вищої ради юстиції, який входить до її складу за посадою,
невідкладно складає присягу на засіданні Верховної Ради України.
Члени Вищої ради юстиції, призначені з'їздом суддів України до набрання
чинності цим Законом, набувають повноважень після складення ними присяги
на засіданні Верховної Ради України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
9. Постанова Верховної Ради України
від 21.05.2015 N 479-VIІІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати на посади
суддів безстроково:
господарського суду Дніпропетровської області
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Бондарєва Едуарда Миколайовича,
Назаренко Наталію Григорівну,
Суховарова Артема Володимировича;
господарського суду Житомирської області
Прядко Оксану Василівну,
Шніт Альону Василівну;
господарського суду Івано-Франківської області
Валєєву Талію Емірівну,
Ткаченко Ірину Вікторівну;
господарського суду Київської області
Бацуцу Віталія Михайловича,
Горбасенка Павла Володимировича,
Сокуренко Ларису Віталіївну,
Третьякову Оксану Олегівну;
господарського суду Львівської області
Фартушка Тараса Богдановича;
господарського суду Одеської області
Найфлейша Володимира Давидовича;
господарського суду Харківської області
Добрелю Наталю Сергіївну,
Новікову Наталію Анатоліївну,
Погорелову Олену Вадимівну,
Суярко Тетяну Дмитрівну;
господарського суду Херсонської області
Сулімовську Марину Богданівну;
господарського суду міста Києва
Гавриловську Ірину Олександрівну,
Курдельчука Ігоря Даниловича,
Привалова Артема Ігоровича.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 30.04.2015 №252/2015
Про призначення членів Вищої ради юстиції
Указом Президента України призначено членом Вищої ради юстиції
суддю Вищого господарського суду України Бенедисюка Ігоря Михайловича.
2. Указ Президента України
від 20.05.2015 №276/2015
Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015 - 2020 роки
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Метою Стратегії є визначення пріоритетів реформування системи
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля практичної
реалізації принципу верховенства права та забезпечення функціонування
судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та
справедливого суду, а також європейським цінностям та стандартам захисту
прав людини.
Реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових
інститутів здійснюватиметься за такими напрямами:
забезпечення незалежності, безсторонності та неупередженості суддів;
оптимізація суддівського врядування та системи кар'єрного просування
суддів;
підвищення професійного рівня суддів;
підвищення прозорості діяльності суддів та рівня їх відповідальності;
підвищення ефективності правосуддя та оптимізація повноважень судів
різних юрисдикцій;
забезпечення прозорості та відкритості правосуддя;
посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності та забезпечення
доступності безоплатної правової допомоги;
реорганізація системи виконання судових рішень та підвищення
ефективності виконавчого провадження;
приведення повноважень та діяльності органів прокуратури до
європейських стандартів;
удосконалення процесуального забезпечення справедливості і права на
захист під час кримінального провадження;
підвищення рівня ефективності роботи судових та правоохоронних
органів у боротьбі з організованою злочинністю та випадками корупції;
підвищення ефективності попередження злочинів і реабілітації
засуджених та вдосконалення системи виконання покарань;
забезпечення належної координації правових інститутів та єдності
інформаційної системи.
Реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових
інститутів проводитиметься у два етапи:
перший етап - невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на
відновлення довіри до судової влади та суміжних правових інститутів в Україні;
другий етап - системні зміни в законодавстві, у тому числі прийняття змін
до Конституції України та комплексна побудова інституційних спроможностей
відповідних правових інститутів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 14.05.2015 N 273
Деякі питання стягнення готівки, яка належить платникові податків, у
рахунок погашення його податкового боргу
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Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 N273 визначено,
що до 1 липня 2015 року стягнення готівки, яка належить платникові податків, у
рахунок погашення його податкового боргу у випадках, передбачених пунктом
32 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу,
здійснюється відповідно до Порядку стягнення готівки, яка належить
платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу з
урахуванням установлених зазначеним пунктом вимог та таких особливостей:
рішення контролюючого органу про стягнення готівки, яка належить
платникові податків, приймається за формою згідно з додатком 1 до постанови;
за результатами вилучення готівки складається акт за формою згідно з
додатком 2 до постанови.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 14.05.2015 N 301
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про запобігання корупції"
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"
постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 N301 внесено зміни до
деяких постанов КМУ, що регулюють питання проходження державної служби.
Зокрема, цією постановою внесено зміни до:
- Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N
912
- Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N
950;
- Порядку ведення особових справ державних службовців в органах
виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
25 травня 1998 р. N 731;
- Порядку формування державного замовлення на підготовку і
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N
1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
органів військового управління Збройних Сил";
- Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15
лютого 2002 р. N 169;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. N 64 "Про
виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру".
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3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 14.05.2015 N 299
Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 12 Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення" Кабінет Міністрів України постановою від 14.05.2015
N299 затвердив:
- Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення;
- перелік інформаційних ресурсів баз даних Єдиної державної
інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, до Переліку інформаційних ресурсів баз даних входить:
- відомості про осіб, які притягалися до кримінальної відповідальності
(станом на 20 листопада 2012 р., до набрання чинності Кримінальним
процесуальним кодексом України);
- відомості про реєстрацію транспортних засобів;
- облікові дані платників податків та відомості про їх банківські рахунки,
взяті на податковий облік;
- відомості про отримані платниками податків доходи та сплату податків;
- відомості про доходи, що враховуються під час визначення об'єкта
оподаткування страхових компаній;
- відомості, що містяться в ЄДРПОУ;
- відомості, що містяться в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних
коштів та одержувачів бюджетних коштів;
- відомості про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців;
- відомості про осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні
кримінальних правопорушень у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансування тероризму;
- відомості про власників пакетів акцій, що володіють 10 і більше
відсотками статутного капіталу емітентів акцій;
- відомості про укладені договори купівлі-продажу державного майна;
- відомості, що містяться в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 14.05.2015 N 378
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Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у
частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в
установах банків державного сектору
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 N378 затверджено
Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку
та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного
сектору.
Порядок визначає процедуру обслуговування коштів місцевих бюджетів у
частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ (далі кошти) в установах банків державного сектору (далі - банки), а також
особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів і
складення звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів.
Для цілей цього Порядку термін "установа банку державного сектору"
вживається як державний банк у значенні, наведеному в Законі України "Про
банки і банківську діяльність", або банк, у якому держава прямо та/або
опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або
голосів.
Визначено, що обслуговування коштів у банках здійснюється на підставі
договору банківського рахунка, що укладається між банком та місцевим
фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів за
умови прийняття місцевою радою відповідного рішення під час затвердження
місцевого бюджету. Таке рішення приймається до початку бюджетного періоду і
протягом такого періоду не змінюється.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.05.2015 N 347
Про внесення зміни до переліку документів, за якими стягнення
заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих
написів нотаріусів
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 N347 внесено
зміни до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. N 1172 "Про
затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів".
Зокрема, Перелік доповнено розділом "Стягнення заборгованості з
виплати дивідендів", в якому визначено документи, що підтверджують
заборгованість з виплати дивідендів.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) витяг з протоколу загальних зборів акціонерного товариства, на яких
прийнято рішення про виплату дивідендів, або витяг із статуту акціонерного
товариства, в якому передбачена виплата дивідендів за привілейованими
акціями;
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б) витяг з переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що
містить інформацію щодо включення стягувача в зазначений перелік;
в) виписка з рахунка в цінних паперах депонента, що підтверджує його
права на акції та права за акціями на відповідний час;
г) повідомлення, що надсилається особам, які мають право на отримання
дивідендів, із зазначенням інформації про дату, розмір, порядок та строк їх
виплати;
ґ) документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів
Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у
Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;
д) документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів через
депозитарну систему України, або виписка з іншого рахунка про ненадходження
коштів в установлений строк;
е) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення
порушення, що спричинило невиплату дивідендів, яка була надіслана
боржнику;
є) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового
зв'язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової
вимоги про усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів.
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 28.05.2015 N 810/5
Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, та застосування санкцій
Порядок визначає процедуру розгляду Міністерством юстиції України,
головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі
(далі - управління юстиції) справ про порушення вимог законодавства, що
регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування
санкцій (далі - законодавство у сфері фінансового моніторингу).
Дія цього Порядку поширюється на нотаріусів, адвокатів, адвокатські
бюро та об'єднання, суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги
(за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі
- Суб'єкт), державне регулювання і нагляд за якими здійснюються Мін'юстом
відповідно до пункту 5 частини першої статті 14 Закону.
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Факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу
виявляються посадовими особами Мін'юсту/управлінь юстиції під час
здійснення нагляду за діяльністю Суб'єктів, зокрема шляхом проведення
планових та позапланових перевірок. За результатами перевірки членами
робочої групи Мін'юсту/управління юстиції складається акт перевірки.
Передбачається, що за невиконання (неналежне виконання) Суб'єктом
вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу застосовуються штрафні
санкції. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення
порушення та його наслідки.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України 19.06.2015, №46, ст. 1523).

