ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за липень 2016 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 14.07.2016 N 1472-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до Водного
кодексу України, Земельного кодексу України, законів України "Про правовий
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи", "Про природно-заповідний фонд України", "Про
охорону атмосферного повітря", "Про екологічну експертизу", "Про поводження
з радіоактивними відходами", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання
містобудівної діяльності", яким регулюється порядок землекористування,
спеціального водокористування, здійснення містобудівної діяльності, охорони
атмосферного повітря у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та створення правового підґрунтя для здійснення
науково-технічної діяльності.
Зокрема, змінами до статті 16 Водного кодексу України передбачається до
відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері розвитку водного господарства передати повноваження видачі дозволів
на спеціальне водокористування водних об'єктів у зоні відчуження та зоні
безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (новий п.92). Спеціальне
водокористування, відповідно до статті 50 Закону видається строком на три
роки.
Змінами до Земельного кодексу України передбачається надати Кабінету
Міністрів України повноваження із передачі у користування земель державної
власності, які знаходяться у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи (ч. 8 ст. 122 ЗКУ). Земельні ділянки цих територій у
разі надання їх у користування не підлягають продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах).
Крім цього, Законом визначено, що землі зони відчуження та зони
безумовного (обов'язкового) відселення відмежовуються від суміжних територій
і переводяться до категорії радіаційно небезпечних земель. Господарський обіг
таких земель може здійснюватися лише з урахуванням особливостей режиму їх
використання, визначених Законом України "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".
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На території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, можуть здійснюватися науково-технічна
діяльність, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень
для визначення ступеня впливу іонізуючого випромінювання на людину та
екологічні системи, шляхів мінімізації наслідків цього впливу.
З метою здійснення наукових досліджень у сфері охорони навколишнього
природного середовища, збереження природної різноманітності ландшафтів,
генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного
балансу, забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного
середовища у зоні відчуження, зоні безумовного (обов'язкового) відселення
відповідно до законодавства можуть створюватися території та об'єкти
природно-заповідного фонду.
Види діяльності в межах територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, утворених у зоні відчуження, зоні безумовного (обов'язкового)
відселення, визначені в положеннях про такі території та об'єкти природнозаповідного фонду, здійснюються з дозволу центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та
зоною безумовного (обов'язкового) відселення.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 03.08.2016).
2. Закон України
від 14.07.2016 N 1475-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
умов для міжнародної кооперації суб'єктів літакобудування та розвитку
вітчизняного літакобудування
Відповідно до Закону, до 1 січня 2025 року продовжено державну
фінансову підтримку збуту авіаційної техніки вітчизняного виробництва та
надано право суб'єктам літакобудування, які підпадають під дію норм статті 2
Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", бути
засновниками та/або учасниками суб'єктів господарювання, у тому числі за
участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані
або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною
Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких
застосовуються санкції відповідно до закону.
Змінами до статті 7 Закону України "Про особливості управління
об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" визначено,
що суб'єкти літакобудування, що є об'єктами державної власності в обороннопромисловому комплексі та підпадають під дію норм статті 2 Закону України
"Про розвиток літакобудівної промисловості", мають право за попереднім
погодженням з Концерном бути засновниками та/або учасниками господарських
товариств, у тому числі за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності,
крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державоюокупантом, та/або до яких застосовуються
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санкції відповідно до закону, а також здійснювати управління корпоративними
правами, що виникли внаслідок такої участі.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 04.08.2016).
3. Закон України
від 14.07.2016 N 1462-VІІІ
Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" щодо соціального захисту членів сімей
учасників антитерористичної операції
Законом вносяться зміни до Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям", якими зокрема, визначено, що до
сукупного
доходу
сім'ї
не
враховується
грошове
забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть
безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення.
Також зазначено, що в декларацію про доходи та майно осіб, які входять
до складу сім'ї, що подається до заяви про надання державної соціальної
допомоги не включається грошове забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в
антитерористичній операції, на час її проведення.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 05.08.2016).

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.07.2016 N 400
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 року N 740, якими
передбачено, що дозвіл на повний доступ до судових рішень крім суддів,
працівників апарату судів, ДСА та її територіальних управлінь надається і
Національному антикорупційному бюро. Дозвіл на повний доступ до
електронних копій судових рішень надається та анулюється працівникам
Національного антикорупційного бюро - його Директором.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур"єр" 13.07.2016).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.07.2016 N 440
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Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та
організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та
організацій до Реєстру та виключення з Реєстру
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок ведення
Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.
Зокрема, постановою зазначено, що реєстр неприбуткових установ та
організацій (далі - Реєстр) є автоматизованою системою збору, накопичення та
обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації (далі неприбуткова організація) відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового
кодексу України (далі - Кодекс).
Реєстр ведеться з метою забезпечення:
дотримання єдиних принципів ідентифікації неприбуткових організацій, а
також ведення їх обліку контролюючими органами;
контролюючих органів відомостями, що містяться в Реєстрі, для
здійснення контролю за неприбутковими організаціями, які не є платниками
податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133
Кодексу;
організації проведення суцільного і вибіркового аналізу;
надання відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до законодавства.
Створення і ведення Реєстру здійснюється ДФС. Включення
неприбуткової організації до Реєстру здійснюється за кодом згідно з ЄДРПОУ.
Також передбачено, що з метою забезпечення органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями,
що містяться в Реєстрі, на офіційному веб-сайті ДФС забезпечується відкритий
доступ до таких відомостей в обсязі, визначеному пунктом 11 цього Порядку.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур"єр" 16.07.2016).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 22.07.2016 N 448
Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття
посад державної служби категорії "А"
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Типові вимоги до
осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А", в яких,
зокрема, передбачаються загальні вимоги до осіб (щодо освіти, стажу та
досвіду роботи, володіння мовами) та спеціальні вимоги (щодо знання
законодавства, професійного знання - відповідно до посади, наявності
лідерських навичок, вміння приймати ефективні рішення, управління
організацією та персоналом, управління публічними фінансами, роботи з
інформацією тощо).
Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2
пункту 3 розділу "Загальні вимоги" Типових вимог, затверджених цією
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постановою, який набирає чинності з 1 травня 2018 року (опубліковано в газеті
"Урядовий кур"єр" 26.07.2016).
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 22.07.2016 N 465
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України
Постановою Кабінету Міністрів України установлено, що Положення про
порядок стажування у державних органах, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 1 грудня 1994 року N 804, застосовується при прийнятті
на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування".
Крім цього, постановою визнано такими, що втратили чинність, акти
Кабінету Міністрів України, зокрема: розпорядження Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2003 року N 88 "Про віднесення посад працівників
апарату судів загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних
службовців" , постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року N
423 "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про
державну службу", постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1995
року N 747 "Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних
і місцевих органах виконавчої влади", постанова Кабінету Міністрів України від
2 серпня 1996 року N 912 "Про затвердження Типового положення про кадрову
службу органу виконавчої влади", постанова Кабінету Міністрів України від 25
травня 1998 року N 731 "Про затвердження Порядку ведення особових справ
державних службовців в органах виконавчої влади", постанова Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922 "Про затвердження
Положення про проведення атестації державних службовців", постанова
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року N 681 "Про надання
державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на
проживання та інших витрат у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу
посаду державної служби до іншого населеного пункту", постанова Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 967 "Про затвердження профілів
професійної компетентності деяких посад державної служби".
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур"єр" 06.08.2016).

Рішення Конституційного Суду України
1.Рішення Конституційного Суду України
від 08.07.2016 №5-рп/2016
у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення
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пункту 11 Прикінцевих положень Закону України „Про Державний бюджет
України на 2016 рік“
Конституційним Судом України прийнято рішення визнати таким, що не
відповідає Конституції України (є неконституційним), положення пункту 11
Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на
2016 рік" від 25 грудня 2015 року № 928–VIII у тій частині, яка передбачає, що
норми і положення Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від
07.07.2010 №2453-VІ (в редакції Закону №192-VІІІ від 12.02.2015)
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих
бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України.

