ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за червень 2015 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 02.06.2015 N 497-VIІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення
складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою
Законом внесено зміни до Земельного кодексу України та законів України
"Про землеустрій", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів
магістральних трубопроводів", "Про землі енергетики та правовий режим
спеціальних зон енергетичних об'єктів", "Про охорону земель", "Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)", "Про Державний земельний кадастр", "Про державний контроль
за використанням та охороною земель" щодо законодавчого врегулювання
відносин у сфері землеустрою.
Зокрема, змінами до частини 2 статті 79 1 Земельного кодексу України
розширено перелік підстав формувань земельних ділянок. Передбачається, що
формування земельних ділянок буде здійснюватися також:
- шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної
власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених
пунктів, проектами землеустрою щодо впорядкування території для
містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель
державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та
організацій;
- шляхом інвентаризації земель державної чи комунальної власності у
випадках, передбачених законом;
- за проектами землеустрою щодо організації території земельних часток
(паїв).
Відповідно до Закону у новій редакції викладено статтю 186 Земельного
кодексу України, якою врегульовано погодження і затвердження документації із
землеустрою. Змінами значно розширено перелік видів документацій із
землеустрою та передбачається погодження майже всіх видів документації із
землеустрою територіальним органом центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
Законом внесені зміни до п. 1 розділу Х "Перехідні положення" Земельного
кодексу України, яким встановлено, що рішення про передачу громадянам
України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами
місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України
від 26.12.1992 "Про приватизацію земельних ділянок", є підставою для
реєстрації права власності на земельні ділянки цих громадян або їхніх
спадкоємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
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прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Державна реєстрація таких земельних
ділянок здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у натурі (на місцевості).
Крім того, встановлено, що внесення до Державного земельного кадастру
відомостей про земельні ділянки, місце розташування яких визначено за
проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), які
розроблені до набуття чинності Законом, відомості про які не внесені до
Державного земельного кадастру, здійснюється за технічною документацією із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості).
Змінами до статті 25 Закону України "Про землеустрій" встановлено, що
документація із землеустрою буде розроблятися у вигляді схеми, проекту,
робочого проекту або технічної документації.
Прикінцевими та перехідними положеннями Закону передбачено, що
прийняті і не виконані до набрання чинності цим Законом рішення Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо створення нових
та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань зберігають
чинність протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, а
розроблені відповідно до цих рішень проекти землеустрою після погодження в
порядку, встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, підлягають
затвердженню органом, який надав дозвіл на їх розроблення, та є підставою для
внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.
Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих
землеволодінь і землекористувань, затверджені рішенням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування до
набрання чинності цим Законом, є підставою для внесення відповідних
відомостей до Державного земельного кадастру.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 26.06.2015 N 113).
2. Закон України
від 02.06.2015 N 499-VIІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін
(тарифів)
Законом внесено зміни до законів України "Про електроенергетику", "Про
природні монополії", "Про ціни і ціноутворення" щодо встановлення цін
(тарифів).
Так, відповідно до змін Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
установлює ціни (тарифи) на електричну енергію, що відпускається
населенню для побутових потреб, у тому числі диференційовані за обсягами
спожитої електричної енергії та/або за групами споживачів.
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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 23.06.2015 N 111).
3. Закон України
від 04.06.2015 N 514-VIІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел
енергії
Законом внесено зміни до законів України "Про електроенергетику", "Про
альтернативні види палива", "Про альтернативні джерела енергії", "Про засади
функціонування ринку електричної енергії України" щодо забезпечення
конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел
енергії.
Зокрема, Законом передбачається:
- введення єдиної формули розрахунку "зеленого" тарифу для всіх видів
енергії;
- встановлено "зелені" тарифи для об’єктів електроенергетики, введених в
експлуатацію з 01.07.2015;
- у зв’язку з курсовими коливаннями величини "зеленого" тарифу
переглядаються щоквартально - за середнім офіційним валютним курсом
Національного банку України за останні 30 календарних днів, що передують
даті останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
- скасовано пільги з приєднання об’єктів електроенергетики, що
здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел, до
електричних мереж;
- приведений у відповідність термін "біомаса" - невикопна біологічно
відновлювана речовина органічного походження, здатна до біологічного
розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського
господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і
технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості, а також складова
промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 15.07.2015 N 125).
4. Закон України
від 02.06.2015 N 490-VIІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування
ремонту доріг державного значення
Законом внесено зміни до законів України "Про автомобільні дороги", "Про
місцеве самоврядування в Україні", відповідно до якого встановлено, що
капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших
доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, здійснюється
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за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (як співфінансування на
договірних засадах).
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 01.07.2015 N 115).
5. Закон України
від 18.06.2015 № 541-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови
інституційної спроможності Національного банку України
Законом внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, законів України "Про
Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" щодо
діяльності Національного банку України (далі - НБУ).
Законом оновлено окремі питання статусу та діяльності НБУ, зокрема:
- встановлено розподіл актів НБУ на нормативно-правові та розпорядчі.
Нормативно-правові акти, які містять інформацію з обмеженим доступом, не
підлягають опублікуванню та доводяться до відома юридичних та фізичних осіб
на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому НБУ;
- встановлено заборону забезпечення позову в рамках господарського,
цивільного, адміністративного провадження.
Зокрема, змінами до Господарського процесуального кодексу України
визначено, що "не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень,
актів Національного банку України, а також встановлення для Національного
банку України заборони або обов'язку вчиняти певні дії";
- уточнено терміни "міжнародні стандарти професійної практики
внутрішнього аудиту", "фінансова стабільність", офіційне видання
Національного банку України;
- уточнено визначення основної функції НБУ та доповнено перелік його
інших функцій;
- конкретизовано підстави припинення повноважень Ради НБУ;
- збільшено кількість засідань Ради НБУ з одного разу на квартал до
десяти разів на рік;
- на Голову Ради НБУ покладено повноваження щодо інформування
Президента України або Верховної Ради України про виникнення підстав для
звільнення з посади призначених ними членів Ради Національного банку.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім підпункту 5 пункту 4 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1
січня 2016 року (опубліковано в газеті "Голос України" 09.07.2015 N 121).
6. Закон України
від 18.06.2015 № 542-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови
інституційної спроможності Національного банку України
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Законом внесено зміни до Бюджетного кодексу України щодо діяльності
Національного банку України.
Зокрема, змінами до статті 45 Бюджетного кодексу визначено, що частина
прибутку до розподілу Національного банку України визначається та
перераховується до Державного бюджету України після підтвердження
зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної
фінансової звітності та формування Національним банком резервів у порядку та
розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України".
Змінами, що вносяться до розділу VI "Прикінцеві та перехідні
положення" визначено, що норма частини дев'ятої статті 45 цього Кодексу
застосовується, починаючи із складання проекту Державного бюджету України
на 2016 рік.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 09.07.2015 N 121).
7. Закон України
від 30.06.2015 № 557-VIII
Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України щодо
граничного розміру орендної плати
Законом передбачено, що річна сума платежу за оренду земельних
ділянок державної та комунальної власності може перевищувати 12 %
нормативної грошової оцінки у разі визначення орендаря на конкурентних
засадах.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 23.07.2015 N 131).
8. Постанова Верховної Ради України
від 04.06.2015 № 509-VIII
Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні
Верховна Рада України постановою від 04.06.2015 схвалила План
законодавчого забезпечення реформ в Україні.
Зокрема, в Розділі І "Конституційна реформа та Верховенство права"
визначено такі законопроекти щодо Судової реформи:
- Про внесення змін до Конституції України щодо вдосконалення системи
правосуддя;
- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
виконавчого провадження;
- Про виконавців;
- Про внесення змін до процесуального законодавства України щодо
уніфікації процесуальних норм, функціонування електронного правосуддя;
- Про адвокатуру та адвокатську діяльність (нова редакція);
- Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо
порядку оплати здійснення внутрішніх транзакцій та накладення арешту на
банківські рахунки.
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Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 27.06.2015 №367/2015
Про відзначення державними
Конституції України

нагородами

України

з

нагоди

Дня

З нагоди Дня Конституції України Указом Президента України
нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня заступника Голови Вищого
господарського суду України у відставці МОСКАЛЕНКА Віктора Семеновича.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 № 375
Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з
централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок та умови
надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та
постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання,
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню
та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та
водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю
фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого
водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам,
що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи
місцевого самоврядування.
Зокрема, визначено, що перерахування субвенції здійснюється на суму
заборгованості, що утворилася на початок місяця, в якому проводяться
розрахунки, і не погашена на дату укладення договору про організацію
взаєморозрахунків.
Підставою для проведення розрахунків з погашення заборгованості є
договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається підприємствами.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 09.06.2015 N 101).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 № 390
Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного
сектору економіки
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Відповідно до пункту 19 частини другої статті 5 Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України
постановою від 04.06.2015 №390 затвердив критерії, за якими залучаються
аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або
консолідованої фінансової звітності деяких суб'єктів господарювання
державного сектору економіки.
Ці критерії з метою забезпечення контролю за ефективністю управління
об'єктами державної власності визначають вимоги до аудиторських фірм у разі
залучення їх до аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової
звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки (крім
Національного банку України, державних банків та банків з державною часткою
у статутному капіталі):
вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній
звітний рік перевищує 2 млрд. гривень або розмір чистого доходу яких за
останній звітний рік перевищує 1,5 млрд. гривень, а також Укрзалізниці
(суб'єкти господарювання першої групи);
вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній
звітний рік перевищує 250 млн. гривень, крім суб'єктів господарювання першої
групи (суб'єкти господарювання другої групи).
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 19.06.2015 N 114).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.06.2015 № 401
Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру
судових рішень
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку
ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 740.
Зокрема, змінами встановлено, що внесенню до Реєстру підлягають усі
судові рішення судів загальної юрисдикції (далі - суди), а також окремі думки
суддів, викладені у письмовій формі.
У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні,
судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням
суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від
розголошення.
Оприлюднення для загального доступу ухвал про дозвіл на обшук житла
чи іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук
житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої
(розшукової) дії, про відмову в задоволенні клопотання про проведення
негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється через один рік після внесення
таких ухвал до Реєстру.
Надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень здійснює суддя
або відповідальна особа апарату суду, визначена наказом голови суду.
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Копія відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та
контактного телефону відповідальної особи, її електронної адреси надсилається
адміністраторові Реєстру.
Суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень
виключно в електронній формі із застосуванням автоматизованої системи
документообігу суду з використанням електронного цифрового підпису, що
передує видачі копії судового рішення.
Окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, надсилаються судами
в тому самому порядку, що судові рішення, стосовно яких висловлені такі
окремі думки.
Електронні копії судових рішень надсилаються суддею або
відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після
ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту.
Відомості про дату набрання законної сили судовим рішенням
надсилаються до Реєстру не пізніше наступного дня після набрання чинності
таким рішенням.
Передбачається також, що до кожної електронної копії судового рішення
додаються такі реєстраційні відомості:
- єдиний унікальний номер справи;
- відмітка про розгляд справи в закритому судовому засіданні;
- відмітка про необхідність оприлюднення судового рішення згідно з
вимогами Закону України "Про доступ до судових рішень" через один рік після
внесення такого судового рішення до Реєстру;
- категорія справи.
Адміністраторові Реєстру забороняється виключати судові рішення з
Реєстру або вносити будь-які зміни до них, крім випадків, що пов'язані з
необхідністю виправлення технічної помилки, допущеної під час внесення
судового рішення до Реєстру чи ведення Реєстру.
У разі виправлення судового рішення відповідно до процесуального
закону його текст у Реєстрі не змінюється. До Реєстру додатково вноситься
судове рішення, яким внесено зміни до відповідного судового рішення.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 26.06.2015 N 114).
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.06.2015 № 413
Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її
територіальним органам про прийняття працівника на роботу
Постановою Кабінету Міністрів України визначено, що повідомлення про
прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізособою до
територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою згідно з
додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором
одним із таких способів:
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засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового
підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері
електронного документообігу та електронного підпису;
на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із
п'ятьма особами.
Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на
роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб
відповідно до Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування".
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 27.06.2015 N 115).
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.06.2015 № 439
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня
2001 р. N 1266
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266 "Про обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням", якою
зокрема, викладено в новій редакції Порядок обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
Порядок визначає механізм обчислення середньої заробітної плати
(доходу,
грошового
забезпечення)
для
розрахунку
виплат
за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності у разі настання страхового випадку, а також оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка використовує
працю найманих працівників.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 04.07.2015 N 119).
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.06.2015 № 440
Про затвердження Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з
нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця
Кабінет Міністрів України постановою від 26.06.2015 №440 затвердив
Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок
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захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві,
за рахунок коштів роботодавця.
Зокрема, Порядком визначено, що оплата днів тимчасової
непрацездатності здійснюється за основним місцем роботи застрахованої особи
та за місцем роботи за сумісництвом у формі матеріального забезпечення, що
повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).
Підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в
установленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за
сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника,
скріпленим печаткою за основним місцем роботи.
Дні тимчасової непрацездатності оплачуються залежно від страхового
стажу в розмірах, визначених ч. 1 ст. 24 Закону "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування".
Обчислення середньої заробітної плати для здійснення оплати днів
тимчасової непрацездатності проводиться відповідно до Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N
1266.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в
Офіційному віснику України 17.07.2015 №54).
7. Постанова Кабінету Міністрів України
від 24.06.2015 № 457
Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного
кадастру
Кабінет Міністрів України постановою від 24.06.2015 №457 затвердив
Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру.
Порядок визначає умови та підстави доступу нотаріусів до Державного
земельного кадастру для здійснення пошуку відомостей про зареєстровану
земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім
посвідчення заповіту) та/або проведення державної реєстрації речових прав на
земельну ділянку для формування витягу з Кадастру про земельну ділянку.
Надання нотаріусам доступу до Кадастру здійснюється за допомогою
програмного забезпечення Кадастру шляхом підключення до нього з
використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового
підпису.
Послуги із забезпечення доступу нотаріусів до Кадастру, а саме
підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу надаються
адміністратором Кадастру на платній основі згідно з договором, укладеним між
приватним нотаріусом та адміністратором.
Пошук відомостей про зареєстровану земельну ділянку у Кадастрі
здійснюється за її кадастровим номером.
За видачу витягу з Кадастру про земельну ділянку справляється плата,
крім установлених законом випадків, у розмірі, визначеному постановою
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Кабміну від 01.08.2011 N 835 "Деякі питання надання Державною службою з
питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами
адміністративних послуг".
Крім цього, відповідні зміни внесено до Порядку ведення Державного
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. N 1051.
Постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України 17.07.2015 №54).
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Постанова Національного банку України
від 22.06.2015 № 400
Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними
паперами та фінансовими інвестиціями в банках України
Постановою Національного банку України затверджено Інструкцію з
бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими
інвестиціями в банках України.
Інструкція визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку
інформації про операції з придбання, продажу, розміщення, випуску, обігу та
погашення цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що не оформлені
цінними паперами. Порядок здійснення операцій банками України з цінними
паперами та іншими фінансовими інвестиціями регулюється законодавством
України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку
України.
Вимоги Інструкції не поширюються на:
1) операції з урахування та авалювання векселів;
2) операції щодо продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням
зворотної купівлі (продажу);
3) операції з цінними паперами з метою здійснення розрахунків;
4) операції, що пов'язані з акумулюванням коштів на поточному або
накопичувальному рахунках з метою формування статутного капіталу під час
створення банку;
5) операції з приватизаційними цінними паперами;
6) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів;
7) операції з похідними фінансовими інструментами;
8) операції з товаророзпорядчими цінними паперами.
Постанову Правління Національного банку України "Про затвердження
Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках
України" від 03 жовтня 2005 року N 358 визнано такою, що втратила чинність.
Постанова набирає чинності з 01 грудня 2015 року.
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2. Наказ Міністерства юстиції України
від 18.06.2015 №1000/5
Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях
Наказом Міністерства юстиції України затверджено Правила організації
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.
Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських
документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного
зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності (далі установи).
Ці Правила є нормативно-правовим актом, обов'язковим для виконання
всіма установами.
Вимоги цих Правил щодо забезпечення збереженості, обліку і
користування документами поширюються на архіви, що зберігають документи з
паперовими носіями інформації.
Організація діловодства в установах покладається на самостійні
структурні підрозділи з діловодства (документаційного забезпечення), загальні
відділи, канцелярії тощо або особу, відповідальну за діловодство в установі, секретаря, діловода (далі - служба діловодства).
Організація діловодства в структурних підрозділах установ покладається
на спеціально призначену для цього особу, у посадовій інструкції якої
зазначаються ці обов'язки.
Установи організовують діловодство відповідно до затвердженої
інструкції з діловодства установи.
Власником управлінського документа є установа, яка створила або
отримала цей документ і внесла його до складу документаційного фонду.
Вилучення
(виїмка)
оригіналів
службових
документів
із
документаційного та архівного фондів установи повинно(а) бути
тимчасовим(ою) і лише у випадках, передбачених законом. У разі вилучення
(виїмки) оригіналів документів, що здійснюється за письмовою вказівкою
керівника установи, в установі обов'язково залишаються копії цих документів,
засвідчені відповідно до пунктів 8, 9 глави 10 розділу II цих Правил, та
протокол вилучення (виїмки).
Документи НАФ, вилучені відповідно до закону за вмотивованим
рішенням слідчого, судді, суду, підлягають обов'язковому поверненню установі,
але не пізніше ніж через один рік після провадження у справі.
Крім цього, визнано таким, що втратив чинність наказ Державного
комітету архівів України від 16 березня 2001 року N 16 "Про затвердження
Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій".
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України 10.07.2015 №52).
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3. Рішення Ради суддів України
від 04.06.2015 № 44
Про затвердження Порядку скликання та проведення спільних зборів
суддів місцевих загальних судів
Порядок скликання і проведення спільних зборів суддів місцевих загальних
судів розроблений на виконання вимог ст. 126, 129 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" і визначає процедуру скликання, проведення
спільних зборів суддів місцевих загальних судів, розгляду та прийняття ними
рішень.
4. Рішення Ради суддів України
від 05.04.2015 № 57
Про затвердження Положення про порядок ведення суддівського досьє
Положення про порядок ведення суддівського досьє визначає вимоги щодо
створення, формування, ведення, систематичного оновлення, обліку та
зберігання суддівського досьє, перелік документів, які зберігаються в
суддівському досьє, а також порядок доступу до інформації, яка міститься в
суддівському досьє.
Метою створення, формування та ведення суддівського досьє є
відображення об'єктивної інформації стосовно судді при оцінюванні його
діяльності.

