ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за червень 2012 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 05.06.2012 N 4901-VI
"Про гарантії держави щодо виконання судових рішень"
Цей Закон встановлює гарантії держави щодо виконання судових
рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про
виконавче провадження", та особливості їх виконання.
Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та
зобов'язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:
державний орган;
державні підприємство, установа, організація;
юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється
відповідно до законодавства.
Примусова реалізація майна юридичних осіб - відчуження об'єктів
нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, з використанням
яких юридичні особи провадять виробничу діяльність, а також акцій (часток,
паїв), що належать державі та передані до їх статутного фонду.
Дія цього Закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за
якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого
самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до
комунальної власності.
Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є
державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України
в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з
рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного
державного органу відповідних призначень - за рахунок коштів,
передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень
суду.
Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу
звертається до Державної казначейської служби України у строки,
встановлені Законом України "Про виконавче провадження", із заявою про
виконання рішення суду.
Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби
України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, згідно
з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
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2. Закон України
від 05.06.2012 № 4874-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення гарантій незалежності суддів
Законом вносяться зміни до статей 72, 74, 84 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів", статей 25, 30 Закону України "Про Вищу раду
юстиції", статті 214 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого
Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".
Зокрема, цим Законом врегульовуються окремі питання, пов’язані із
призначенням чи обранням суддів на посади.
Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на
підставі та в межах подання Вищої ради юстиції, без перевірки додержання
встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку
проведення добору кандидатів у судді.
Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають
його призначенню на посаду судді. Викладені в таких зверненнях факти
можуть бути підставою для порушення Президентом України перед
компетентними органами питання про проведення в установленому законом
порядку перевірки цих фактів.
Президент України видає указ про призначення судді не пізніше
тридцяти днів із дня отримання відповідного подання Вищої ради юстиції.
Крім цього встановлюються обмеження прокурорів у праві ініціювати
розгляд питань щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності
або щодо їх звільнення з посади, а саме: "У разі участі в розгляді судової
справи прокурора органи прокуратури можуть звернутися до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України із скаргою (заявою) щодо неналежної
поведінки судді, яка може мати наслідком порушення дисциплінарної справи
щодо судді, лише в разі, якщо судова справа, в якій мала місце така поведінка
судді, не перебуває у провадженні суду будь-якої інстанції або якщо
встановлений процесуальним законом строк подання апеляційної чи
касаційної скарги закінчився".
Закон набирає чинності з з дня, наступного за днем його
опублікування.
3. Закон України
від 07.06.2012 № 4913-VI
Про внесення зміни до Закону України "Про здійснення державних
закупівель"
щодо
сфери
застосування
цього
Закону
Законом вноситься зміна до статті 2 Закону України "Про здійснення
державних закупівель".
Дія цього Закону не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг,
які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу,
перелік яких визначається Кабінетом міністрів України.
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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
4. Закон України
від 07.06.2012 № 4917-VI
Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних
закупівель" щодо впровадження процедури електронного реверсивного
аукціону
Законом вносяться зміни до Закону України "Про здійснення
державних закупівель", якими пропонується врегулювати умови, порядок
організації та проведення електронних державних закупівель.
Закон "Про здійснення державних закупівель" доповнений розділом
1
VIII
"Процедура
електронного
реверсивного
аукціону",
яким
встановлюється процедура електронного реверсивного аукціону - процедура
закупівлі у електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у
формі аукціону за методом зниження ціни договору (лота), проведення якої
забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі
Інтернет у режимі "он-лайн", з використанням електронного цифрового
підпису.
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі, а у разі
здійснення закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону у формі електронного документа, відповідно до положень Цивільного та
Господарського кодексів України, законів України "Про електронний
цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний
документообіг" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом";
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
Абзац сьомий пункту 12 розділу I цього Закону щодо обов'язковості
застосування процедури електронного реверсивного аукціону застосовується
з 1 січня 2013 року, за винятком випадку, визначеного в пункті 5 цього
розділу. При цьому замовник матиме право самостійно визначати
необхідність застосування процедури електронного реверсивного аукціону.
Встановити, що у разі прийняття окремого рішення Кабінету Міністрів
України про впровадження пілотних проектів із застосування процедури
електронного реверсивного аукціону у сфері державних закупівель
положення щодо обов'язковості застосування процедури електронного
реверсивного аукціону діятиме в межах, визначених таким рішенням.
Встановити, що до 1 січня 2013 року оператором електронного
майданчика може виступати одна юридична особа державної форми
власності.
Встановити, що до 1 квітня 2013 року у разі неготовності відповідного
органу Державної казначейської служби України до реєстрації договорів про
закупівлю з урахуванням вимоги абзацу другого частини шостої статті 40
цього Закону для реєстрації бюджетних зобов'язань, що випливають з
договору про закупівлю, укладеного у формі електронного документа,
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замовник має надати такому органу Державної казначейської служби
України паперову копію договору, завірену підписом уповноваженої особи
та печаткою замовника.
5. Закон України
від 07.06.2012 № 4915-VI
Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо
узгодження їх окремих норм
Законом узгоджуються деякі норми Податкового кодексу України і
Митного кодексу України від 13.03.2012 N 4495-VI.
У зв'язку з втратою чинності Законом України "Про Єдиний митний
тариф України" (з дати набрання чинності Митним кодексом України від
13.03.2012 N 4495-VI) приведені у відповідність норми щодо звільнення від
сплати податку на додану вартість операцій із ввезення на митну територію
України товарів, коди за УКТЗЕД яких були визначені у статті 19 Закону
України "Про Єдиний митний тариф України".
Законом вносяться зміни до Митного кодексу України, зокрема:
запровадження більш прозорої процедури декларування митної
вартості товарів та контролю з боку митних органів за правильністю її
визначення;
уточнення строків та порядку тимчасового ввезення громадянаминерезидентами транспортних засобів особистого користування на митну
територію України;
вдосконалення правового регулювання порядку переміщення
(пересилання) товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;
вдосконалення правового регулювання окремих питань, пов'язаних з
притягненням до адміністративної відповідальності за порушення митних
правил;
приведення ряду норм у відповідність до Закону України "Про
центральні органи виконавчої влади";
виправлення технічних та стилістичних помилок.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
6. Закон України
від 07.06.2012 № 4910-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування повноважень державних органів у сферах природних
монополій та у галузі зв'язку
Цим Законом вносяться зміни до Законів України "Про
Антимонопольний комітет України", "Про природні монополії", "Про
телекомунікації".
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Законом
встановлюється
розмежування
повноваження
Антимонопольного комітету, органів регулювання природних монополій в
частині визначення правового статусу суб'єктів господарювання на цих
ринках, яке здійснюється в цілях забезпечення їх ефективного регулювання,
усувається дублювання функцій державних органів у сфері контролю над
ціноутворенням, а також розширюються повноваження національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації в
частині здійснення аналізу ринків та визначення операторів телекомунікацій
з істотною ринковою перевагою на ринках телекомунікаційних послуг
доступу.
Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування, крім пункту 2 та підпунктів 1, 2 і 5 пункту 3 розділу I цього
Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування
цього Закону.
7. Закон України
від 21.06.2012 № 4992-VI
Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг
поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів
Законом визначаються особливості здійснення закупівлі за державні
кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів.
Зокрема, в ньому пропонується встановити, що закупівля послуг
поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів здійснюється
шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до
статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
Закон України "Про здійснення державних закупівель"
застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які
повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів (з
врахуванням вартості предмета закупівлі товарів, робіт або послуг) (частина
перша ст. 2).
Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про
застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель
інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника.
Загальний строк, необхідний для визначення переможця процедури
закупівлі в одного учасника, не повинен перевищувати трьох робочих днів з
дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель інформації про застосування зазначеної процедури.
Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування
процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця.
Повідомлення про акцепт пропозиції обов'язково безоплатно публікується в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель.
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Замовник має право укласти договір про закупівлю послуг поштового
зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів за результатами
застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніше ніж через
п'ять днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції
за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.
Договір про закупівлю послуг поштового зв'язку, поштових марок та
маркованих конвертів укладається в письмовій формі відповідно до
положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням
особливостей, визначених законами України "Про здійснення державних
закупівель" та "Про поштовий зв'язок".
Закон набирає чинності, з дня, наступного за днем його опублікування.
8. Закон України
від 21.06.2012 № 4995-VI
Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у
власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки
Верховною Радою України затверджено Загальнодержавну цільову
програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 2015 роки.
Відповідно до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків" громадяни, які проживають у гуртожитках
державної форми власності та на яких поширюється дія зазначеного Закону,
можуть приватизувати займані ними житлові приміщення після передачі
гуртожитків у власність територіальних громад.
Метою Програми є передача гуртожитків у власність територіальних
громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
9. Закон України
від 21.06.2012 № 4998-VI
Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії"
Законом вносяться зміни до Закону України "Про природні монополії",
відповідно до яких, зокрема, державне регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій здійснюється на основі принципу підвищення
ефективності функціонування суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії шляхом застосування стимулюючого
регулювання.
Стимулююче регулювання – це державне регулювання цін (тарифів) на
товари суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на
суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та
теплової енергії, що передбачає застосування визначених органом, який
6

здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій,
параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, стимулює
суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних
ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії
до підвищення якості товарів та ефективності регульованої відповідно до
Закону "Про природні монополії" сфери діяльності з поступовим
скороченням неефективних витрат та забезпечує створення умов для
залучення інвестицій з метою сталого функціонування та розвитку.
Рішення щодо застосування стимулюючого регулювання у відповідній
сфері приймається органом, який здійснює державне регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних
ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії,
за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
формування політики у відповідній галузі та центральним органом
виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної цінової політики.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
10. Закон України
від 22.06.2012 № 5021-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання
до мереж суб'єктів природних монополій
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних
монополій", зокрема, передбачено право споживача електричної енергії
(власника мережі, яка використовується для передачі електричної енергії
іншим суб'єктам господарювання, населенню) на приєднання та підключення
до електричної мережі, за умови виконання правил приєднання
електроустановок
до
електричних
мереж.
Приєднання електроустановки - це надання електропередавальною
організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для
передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника
відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної
організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного
обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.
Такий споживач зобов'язаний укласти з електропередавальною
організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території,
договір про спільне використання технологічних електричних мереж.
Вартість послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж
розраховується
електропередавальною
організацією
у
порядку,
передбаченому
методикою
розрахунку
плати
за
приєднання
електроустановок до електричних мереж, і обґрунтовується витратами,
необхідними для будівництва та/або реконструкції електромереж від місця
приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності;
7

Ставка плати за стандартне приєднання електроустановок щорічно
розраховується електропередавальною організацією з урахуванням ступеня
напруги в місці приєднання, категорії надійності електропостачання, одночи трифазного приєднання, окремо для сільської та міської місцевості
відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок
до електричних мереж та затверджується НКРЕ. Електропередавальна
організація зобов'язана розміщувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет
діючі
ставки
плати
за
стандартне
приєднання;
Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім
електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії)
замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що
не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності
до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший
ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;
третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.
Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є
стандартним
приєднанням,
визначається
проектно-кошторисною
документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання
потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку
можливо додатково приєднати, відповідно до методики розрахунку плати за
приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат
на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення
потужності.
Зазначені зміни внесено до Закону України "Про електроенергетику".
Установлено, що стандартне приєднання до електричних мереж за
ступенями потужності вводиться в дію:
перший ступінь - з 1 січня 2013 року;
другий ступінь - з 1 січня 2015 року;
третій ступінь - з 1 січня 2017 року.
Крім цього, вносяться зміни до законів "Про засади функціонування
ринку природного газу", "Про регулювання містобудівної діяльності".
Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
11. Постанова Верховної Ради України
від 12.04.2012 №4922-VI
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити з посади судді Харківського
апеляційного господарського суду Білоконь Ніну Дмитрівну - у зв'язку з
поданням заяви про відставку.
12. Постанова Верховної Ради України
від 07.06.2012 №4919-VI
Про обрання суддів
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Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
на посаду суддів господарського суду міста Києва Чинчин Олену
Вікторівну, Шапталу Євгена Юрійовича безстроково.
13. Постанова Верховної Ради України
від 21.06.2012 №5014-VI
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
Крейбух Олену Геннадіївну, раніше обрану безстроково, на посаду судді
Рівненського апеляційного господарського суду.
14. Постанова Верховної Ради України
від 21.06.2012 №5012-VI
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
суддю, раніше обрану безстроково, на посаду судді Вищого господарського
суду України Данилову Мальвіну Володимирівну.
15. Постанова Верховної Ради України
від 21.06.2012 №5010-VI
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
суддів, раніше обраних безстроково, на посаду судді Вищого господарського
суду України Палія Валентина Валерійовича, Київського апеляційного
господарського суду Руденко Марину Анатоліївну, Львівського
апеляційного господарського суду Костів Тетяну Сергіївну.
16. Постанова Верховної Ради України
від 21.06.2012 №5009-VI
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 Львівської області
Сухович Юлію Олегівну, Цікала Андрія Ігоровича; господарського суду
Рівненської області Мамченко Юлію Андріївну, Павлюк Ірину Юріївну.
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Укази Президента України:
1.Указ Президента України
від 13.06.2012 року №391/2012
Про внесення змін до Указів Президента України від 12 травня 2011
року N 581 та від 30 червня 2011 року N 717
Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581 "Про
Положення про Міністерство інфраструктури України" вносяться зміни щодо
надання послуг поштового зв'язку.
Основні завдання Мінінфраструктури України, які визначені в
Положенні про Міністерство інфраструктури України доповнені підпунктом
4.11 такого змісту:
"4.11) у сфері надання послуг поштового зв'язку:
4.11.1) забезпечує контроль за додержанням поштової безпеки і
таємниці інформації;
4.11.2) затверджує зразки форменого одягу та нагрудних знаків
персоналу національного оператора поштового зв'язку;
4.11.3) визначає склад, функції, права та обов'язки редакційнохудожньої ради, яка погоджує тематику і зразки поштових марок,
маркованих конвертів і карток;
4.11.4) визначає порядок введення в обіг та виведення з обігу поштових
марок;
4.11.5) здійснює відповідно до законодавства державний контроль та
нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу
(операторів поштового зв'язку) у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму;
4.11.6) розробляє відповідно до законодавства технічні регламенти,
норми, стандарти, методики розрахунків та інші нормативні документи;
4.11.7) здійснює організацію робіт, пов'язаних зі стандартизацією та
сертифікацією засобів поштового зв'язку;
4.11.8) визначає перелік засобів поштового зв'язку, що застосовуються
у мережах поштового зв'язку загального користування і підлягають
стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства;
4.11.9) визначає порядок і забезпечує проведення експертизи проектів
будівництва, реконструкції та модернізації мереж, споруд і засобів
поштового зв'язку;
4.11.10) розробляє вимоги щодо надання і отримання послуг поштового
зв'язку;
4.11.11) представляє Україну в міжнародних організаціях з питань
надання послуг поштового зв'язку, забезпечує виконання зобов'язань
України, що випливають з її членства в таких організаціях;
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4.11.12) розробляє та здійснює заходи щодо розвитку мереж поштового
зв'язку загального користування, поліпшення їх якості, забезпечення сталого
функціонування та доступності цих мереж;
4.11.13) сприяє інтеграції сфери надання послуг поштового зв'язку у
світовий інформаційно-комунікаційний простір;
4.11.14) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації кадрів у сфері надання послуг поштового зв'язку;
4.11.15) визначає перелік працівників оператора, яким надається право
використовувати зброю, засоби самооборони та індивідуального захисту;
4.11.16) затверджує порядок письмового оформлення факту дефекту
поштового відправлення та вжиття заходів щодо вручення такого
відправлення адресату або відправнику;
4.11.17) встановлює вимоги щодо обладнання транспортних засобів
поштового зв'язку та нанесення на них розпізнавальних знаків і
кольорографічного оформлення".
В Указі Президента України від 30 червня 2011 року N 717 "Про
Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України", зокрема внесено такі зміни.
У Положенні про Адміністрацію Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, затвердженому зазначеним Указом:
слова "надання послуг поштового зв'язку" виключено.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
2. Указ Президента України
від 15.06.2012 року №395/2012
Про переведення суддів
Відповідно до статті 73 та частини першої статті 80 Закону України
"Про судоустрій і статус суддів" Указом Президента України постановлено
перевести у межах п'ятирічного строку суддю господарського суду міста
Севастополя Янюк Олену Сергіївну на роботу на посаді судді
господарського суду Автономної Республіки Крим.
3. Указ Президента України
від 15.06.2012 року №394/2012
Про призначення суддів
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президента України постановлено призначити Суслову
Владлену Володимирівну на посаду судді господарського суду Харківської
області строком на п'ять років.
4. Указ Президента України
від 15.06.2012 року №393/2012
Про звільнення суддів
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Відповідно до пунктів 1 і 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України Указом Президента України постановлено звільнити з посади судді
господарського суду Донецької області Савченко Світлану Віталіївну - у
зв'язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 06.06.2012 № 540
Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок
Постановою вносяться зміни до Порядку розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 677, зокрема, проект
відведення земельної ділянки розробляється у разі:
зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно до закону;
надання, передачі земельної ділянки, вилучення (викупу), відчуження
земельної ділянки (її частини), межі якої не встановлено в натурі (на
місцевості).
Розроблений проект відведення земельної ділянки виконавець подає у
випадках, установлених статтями 118 і 123 Земельного кодексу України, на
погодження відповідній комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням
документації із землеустрою, за місцем розташування земельної ділянки.
В інших випадках проект відведення земельної ділянки виконавець
погоджує із землевласником або землекористувачем, крім викупу земельних
ділянок (їх частин) з підстав, що допускають можливість їх примусового
відчуження з мотивів суспільної необхідності, відповідними органами
земельних ресурсів, містобудування і архітектури, охорони культурної
спадщини, санітарно-епідеміологічної служби, природоохоронним органом.
У разі вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних
ділянок (їх частин) лісогосподарського призначення чи водного фонду,
земельних ділянок для цілей, пов'язаних з розробкою корисних копалин,
проект також погоджується з відповідними органами лісового господарства,
водного господарства, державного гірничого нагляду.
Зазначені органи розглядають проекти відведення земельних ділянок
протягом трьох тижнів з дня надходження та видають у межах своїх
повноважень висновки про їх погодження або мотивовану відмову.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.06.2012 № 577
Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і
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розпорядження ним та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України
Постановою внесено зміни до Порядку обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і
розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 р. N 1340.
Зокрема, зміни стосуються місцевих податкових інспекцій, які на основі
актів опису, оцінки та передачі майна забезпечують здійснення загального
контролю за повнотою та своєчасністю перерахування до відповідного
бюджету виручки від реалізації майна чи продуктів його переробки,
утилізації, а також відповідних податків. Сума можливої виручки від
реалізації продуктів переробки майна, його утилізації визначається на
підставі розрахунка, проведеного підприємством, яке здійснюватиме
переробку або утилізацію.
Повернення майна відбувається за рішенням суду або за рішенням
керівника органу, в якому майно перебуває на обліку, за наявності
відповідних підстав у порядку, встановленому органом, що здійснив його
вилучення, або міністерством, керівник якого спрямовує та координує
діяльність такого органу. У разі відсутності майна повернення його вартості
здійснюється у розмірі, встановленому підпунктом 6 пункту 9 розділу VI
Бюджетного кодексу України.
Повернення за рішенням суду національної та іноземної валюти
здійснюється Казначейством у валюті платежу, яка була зарахована до
бюджету, або за заявою одержувача у гривневому еквіваленті за офіційним
курсом, установленим Національним банком на дату проведення операції.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 20.06.2012 № 559
Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби
Порядок визначає механізм обчислення стажу державної служби.
Стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої
статті 35 Закону України "Про державну службу", а також виходячи з
визначених законом періодів роботи, до яких належить:
час перебування на посадах працівників апарату судів, Державної судової
адміністрації, її територіальних управлінь;
час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;
час роботи працівників дипломатичної служби у секретаріатах
міжнародних організацій;
час перебування на посадах службовців кадрового складу розвідувальних
органів;
час перебування на посадах спеціалістів Державної кримінальновиконавчої служби, які не мають спеціальних звань;
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час роботи посадових осіб центральних державних архівів;
час перебування на посадах осіб, яким надано повноваження державних
інспекторів з насінництва та розсадництва;
час перебування на посадах осіб, яким надано повноваження державних
інспекторів з карантину рослин;
час перебування на посадах начальника Головної державної інспекції
захисту рослин, який одночасно за посадою є Головним державним
інспектором захисту рослин, заступників Головного державного інспектора
захисту рослин, начальників державних інспекцій захисту рослин, які
одночасно за посадою є головними державними інспекторами захисту рослин
Автономної Республіки Крим, області, району, заступників начальників
державних інспекцій захисту рослин - заступників головних державних
інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів,
спеціалістів - державних інспекторів захисту рослин;
час перебування на посадах державних службовців, які працюють у
підрозділах державної служби зайнятості;
час перебування на посадах працівників апарату та членів Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення;
стаж роботи журналіста в державних і комунальних засобах масової
інформації.
До стажу державної служби зараховуються також інші періоди роботи,
визначені законом.
Обчислення стажу державної служби здійснює служба персоналу
державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх
апарату на підставі трудової книжки та інших документів, які відповідно до
законодавства підтверджують стаж роботи.
Скарги, пов'язані з обчисленням стажу роботи державних службовців,
розглядаються згідно із законодавством.
Постанову Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 "Про
порядок обчислення стажу державної служби" (зі змінами) визнано такою,
що втратила чинність.
Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI “Про державну службу”.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 20.06.2012 № 551
Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових
оплачуваних відпусток
Порядок визначає механізм надання додаткових оплачуваних відпусток
державним службовцям.
Державним службовцям, які мають стаж державної служби понад п’ять
років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день.
Починаючи з шостого року державної служби ця відпустка збільшується на
один календарний день за кожний наступний рік роботи на державній
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службі. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15
календарних днів.
За бажанням державного службовця додаткова відпустка або її частина
може бути замінена грошовою компенсацією.
Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI “Про державну службу”.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 06.06.2012 N 500
Про затвердження Порядку державного експортного контролю за
проведенням
переговорів,
пов'язаних
з
укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту
товарів
Кабінет Міністрів України постановою від 06.06.2012 N 500 затвердив
Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо
здійснення експорту товарів, що визначає процедуру здійснення державного
експортного контролю за проведенням суб'єктами господарювання, які
зареєстровані Держекспортконтролем як суб'єкти здійснення міжнародних
передач товарів, з іноземними суб'єктами господарської або іншої діяльності
переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення,
подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів,
що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно
до законодавства застосовується процедура державного експортного
контролю, до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжнародних
зобов'язань України встановлено ембарго на експорт товарів.
З метою інформування суб'єктів господарювання про іноземні держави,
щодо яких встановлено ембарго на експорт товарів, Держекспортконтроль
розміщує на своєму офіційному веб-сайті перелік таких держав з
урахуванням положень п. 3 Порядку.
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.06.2012 N 525
Деякі питання прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
приватизацію та затвердження умов продажу об'єктів групи Г та
паливно-енергетичного комплексу
Кабінет Міністрів України постановою від 13.06.2012 N 525 затвердив
Порядок прийняття рішення про приватизацію та затвердження умов
продажу об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу.
Цей Порядок визначає механізм прийняття рішення про приватизацію
та затвердження умов продажу об'єктів групи Г та паливно-енергетичного
комплексу (далі - об'єкти).
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Рішення про приватизацію об'єктів приймається у формі
розпорядження Кабінету Міністрів України.
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України про приватизацію
об'єкта готується Фондом державного майна і погоджується з
уповноваженим органом управління, що здійснює управління відповідним
об'єктом, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Антимонопольним комітетом та
Мін'юстом.
Фонд державного майна в установленому порядку подає Кабінетові
Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України, а
також:
1) інформацію про об'єкт, яка, зокрема, включає:
результати оцінки впливу приватизації об'єкта на державний бюджет та
на стан економічної безпеки держави;
характеристику продукції (послуг), що виробляється об'єктом;
відомості про наявність ознак домінування на загальнодержавному ринку
товарів (робіт, послуг);
пропозиції щодо способу приватизації об'єкта;
відомості про вартість об'єкта, зокрема разом із земельними ділянками,
на яких він розташований, загальну площу земельної ділянки та прогнозну
вартість об'єкта;
відомості про вартість пакета акцій, що належить державі у статутному
капіталі об'єкта (у разі приватизації акціонерного товариства);
фінансово-господарські показники роботи об'єкта за останні три роки;
2) завірену уповноваженим органом, що здійснює управління об'єктом,
копію статуту об'єкта.
Затвердження умов продажу об'єкта здійснюється шляхом прийняття
розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану
приватизації або плану розміщення акцій, або умов продажу на конкурсі з
використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.
7. Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.06.2012 №591
Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від
2 лютого 2011 р. N 98
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 N 591 внесено
зміни до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р.
N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а
також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", а саме:
"Строк відрядження для державних службовців, які направляються для
запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій,
виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або
можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, не
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повинен перевищувати один рік. У зазначені відрядження можуть бути
направлені державні службовці у разі відсутності вакантних посад державної
служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або
їх апараті, до яких відряджаються державні службовці. Кількість
направлених у такі відрядження державних службовців не повинна
перевищувати 10 відсотків граничної чисельності працівників зазначеної
установи.".
Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну службу".
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27.06.2012 № 411-р
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку
державної служби на період до 2016 року
Метою Державної цільової програми розвитку державної служби на
період до 2016 є створення ефективної системи управління людськими
ресурсами на державній службі,що можливо здійснити шляхом:
впровадження нового механізму, стандартів та процедур щодо
управління персоналом на державній службі, зокрема:
- впровадження профілів професійної компетентності посад державної
служби та механізму їх використання під час відбору на державну службу,
оцінювання службової діяльності та просування по службі державних
службовців;
- забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової
діяльності державних службовців та подальшим проходженням державної
служби;
- оновлення змісту діяльності служб персоналу державного органу,
органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, посилення їх
стратегічної ролі;
- наукового забезпечення розвитку системи державної служби,
визначення методів і механізму модернізації державної служби відповідно до
стандартів і процедур роботи Європейського Союзу;
- надання правової, консультативної, методичної, організаційної та
іншої допомоги органам виконавчої влади з питань модернізації державної
служби та нових засад управління персоналом з урахуванням міжнародного
досвіду.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції
України та інші:
1. Наказ Фонд державного майна
від 22.05.2012 № 723
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Про затвердження Порядку здійснення підготовки до приватизації та
продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і
підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності
та розташованих на території України або за її межами
Порядок визначає процедуру приватизації та продажу акцій (часток), що
належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших
господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання
майна різних форм власності та розташованих на території України або за її
межами.
Приватизація акцій (часток) здійснюється відповідно до законодавства з
питань приватизації з урахуванням установчих документів господарських
товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на
базі об'єднання майна різних форм власності, а для іноземних суб‘єктів
господарювання, - у тому числі з урахуванням законодавства країни
місцезнаходження цих суб‘єктів.
2. Наказ Міністерства юстиції України
від 22.06.2012 №947/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2012 р. за N 1064/21376
Про затвердження Порядку здійснення Державною службою України з
питань захисту персональних даних державного контролю за
додержанням законодавства про захист персональних даних
Цей Порядок врегульовує механізми здійснення Державною службою
України з питань захисту персональних даних (далі - ДСЗПД) державного
контролю за додержанням вимог законодавства про захист персональних
даних шляхом проведення перевірок фізичних осіб, фізичних осіб підприємців, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, органів
державної влади, що є володільцями та/або розпорядниками баз
персональних даних (далі - суб'єкт перевірки), а також оформлення і розгляд
результатів перевірок.
Контроль за додержанням суб'єктами перевірки законодавства про
захист персональних даних здійснюється ДСЗПД шляхом проведення
перевірок: планових, позапланових, виїзних та безвиїзних. Планові та
позапланові перевірки є виїзними та безвиїзними.
Перевірка проводиться на підставі відповідного наказу ДСЗПД. У
наказі ДСЗПД про проведення перевірки визначаються:
суб'єкт перевірки;
дата початку та дата закінчення перевірки;
склад комісії, якій доручено проведення перевірки (далі - комісія), із
визначенням її голови;
правові підстави проведення перевірки.
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Підставою для проведення ДСЗПД планової перевірки суб'єкта
перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері захисту
персональних даних є включення суб'єкта до плану проведення перевірок.
Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних
планів, які затверджуються ДСЗПД до 1 грудня року, що передує плановому,
або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. План
проведення перевірок після його затвердження розміщується на офіційному
веб-сайті ДСЗПД.
ДСЗПД здійснює планові перевірки суб'єкта перевірки щодо
дотримання вимог законодавства у сфері захисту персональних даних з
періодичністю не частіше одного разу на п'ять років.
Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності за порушення законодавства про захист
персональних даних" від 02 червня 2011 року N 3454-VI, але не раніше дня
його офіційного опублікування.

20.06.2012р.

Правове управління ВГСУ
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