ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за серпень 2011 року

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 12.08.2011 року №814/2011
"Про призначення В. Толкованова Головою Національного агентства
України з питань державної служби"
Указом Президента призначено Толкованова В'ячеслава Вікторовича
Головою Національного агентства України з питань державної служби.
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 03.08.2011 р. № 845
"Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів
державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ"
Кабінетом Міністрів України затверджено порядок, який визначає механізм
виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або
бюджетних установ, прийнятих судами, а також іншими державними органами
(посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі
рішення.
Рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів
виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами
Казначейства з попереднім інформуванням Мінфіну та у порядку черговості
надходження виконавчих документів.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.08.2011 р. № 897
"Про внесення змін до Порядку погодження застосування процедури
закупівлі в одного учасника"
Постановою внесено зміни до Порядку погодження застосування
процедури закупівлі в одного учасника, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 668.
Зміни стосуються здійснення закупівлі послуг з навчання, стажування,
підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних і
педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових
установах за кордоном, замовник подає Мінекономрозвитку лист-звернення,
перелік таких закладів та установ, що визначені МОНмолодьспортом за
результатами конкурсного відбору, разом з копією інформації, передбаченої
підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку.

3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 03.08.2011 р. № 832
"Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди"
Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Методики оцінки об'єктів
оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1995 р. N 629, зокрема, оцінка обов'язково проводиться перед укладенням
договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі,
коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об'єкта оренди
була проведена більш як три роки тому. Передбачені цією Методикою послуги
з проведення незалежної оцінки об'єкта оренди (активів, що входять до складу
об'єкта оренди) та аудиторської перевірки об'єкта оренди оплачує орендар.
У разі проведення оцінки з метою продовження (поновлення) договору
оренди зазначена аудиторська перевірка проводиться стосовно цілісного
майнового комплексу, що перебуває в оренді на дату проведення оцінки, та
іншого майна підприємства орендаря, що належить до державної власності.
Результати незалежної оцінки нерухомого та іншого окремого
індивідуально визначеного майна оформлюються звітом про оцінку майна,
який підписується оцінювачами, що безпосередньо її проводили, і скріплюється
печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.08.2011 р. № 894
"Про затвердження Порядку списання заборгованості за природний газ та
електричну енергію"
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок списання заборгованості за
природний газ та електричну енергію, що визначає механізм списання
заборгованості (у тому числі реструктуризованої) за природний газ та
електричну енергію, зокрема із сплати пені, штрафних та фінансових санкцій,
що нараховані на заборгованість за природний газ, відповідно до Закону
України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та
електричну енергію".
Дія цього Порядку поширюється на підприємства незалежно від форми
власності, що виробляють, транспортують і постачають теплову та електричну
енергію, надають послуги з диспетчерського управління об'єднаною
енергетичною системою, суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання
природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом, Національну
акціонерну компанію "Нафтогаз України" та її дочірні компанії "Газ України",
"Укртрансгаз", "Укргазвидобування", а також державне акціонерне товариство
"Чорноморнафтогаз" і державне підприємство "Енергоринок".
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 р. № 906
"Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна"

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок проведення конкурсу на
право оренди державного майна.
Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди
державного майна, зокрема цілісних майнових комплексів державних
підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів,
дільниць), нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та
іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у державній
власності.
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 р. № 916
"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Кабінетом Міністрів України внесено зміни до наступних нормативноправових актів:
Положення про проведення атестації державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N
1922;
Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого
самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2001 р. N 1440;
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15
лютого 2002 р. N 169;
Положення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N
54.
Зокрема, у вищевказаних постановах зміни стосуються положень щодо
проведення атестації державних службовців місцевих органів виконавчої влади,
обов'язки яких пов'язані з регулюванням підприємницької діяльності. У складі
комісії по проведенню атестації були виключені представники галузевих рад
підприємців, що утворені при відповідних органах виконавчої влади.
7. Постанова Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 р. № 921
"Деякі питання відшкодування суб'єктом господарювання вартості
відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи
(випробування)"
Кабінетом міністрів України затверджено Порядок відшкодування
суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та
проведення їх експертизи (випробування), який визначає механізм
відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних у нього зразків
нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування) у разі, коли
за результатами експертизи встановлено, що продукція є небезпечною,

становить ризик та/або не відповідає вимогам, встановленим технічними
регламентами.
Крім цього, Кабінет міністрів України уточнив, що дія Порядку
відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням
експертизи (випробування) зразків продукції не поширюватиметься на
відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних у нього зразків
нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування).
8. Постанова Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 р. № 921
"Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію
нотаріату"
Кабінетом Міністрів України затверджено Положення про Вищу
кваліфікаційну комісію нотаріату.
Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Вищої
кваліфікаційної комісії нотаріату, яка утворюється при Мін'юсті.
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10.08.2011 р. № 755-р
"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених у
2011 році Державній судовій адміністрації"
Розпорядженням Кабінету Міністрів України здійснено у межах
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2011 році Державній
судовій адміністрації у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл
видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання та збільшення обсягу
видатків розвитку за програмами:
0501020 "Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами" - на
3,8 тис. гривень;
0501030 "Здійснення правосуддя апеляційними судами" - на 47,5 тис.
гривень;
0501040 "Здійснення правосуддя місцевими судами" - на 2736,49 тис.
гривень;
0501080 "Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами" на 118,5 тис. гривень (у тому числі оплата праці - 110 тис. гривень);
0501160 "Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними
судами" - на 74,6 тис. гривень;
0501170 "Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами" на 6938,03 тис. гривень.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:

1. Наказ Головного управління Державної служби України
від 08.07.2011 N 164
"Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на
заміщення вакантних посад державних службовців"
Нормативно-правовим документом затверджено загальний порядок, який
визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на
заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу,
що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 № 169.
Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців.
2. Наказ Державної судової адміністрації України
від 14.07.2011 № 112
"Про затвердження Положення про службу судових розпорядників та
організацію її діяльності"
Державна судова адміністрація України затвердила Положення про службу
судових розпорядників та організацію її діяльності, яким визначено порядок
створення і організації діяльності служби судових розпорядників.
У кожному суді діє служба судових розпорядників (служба), організаційне
забезпечення діяльності якої здійснює Державна судова адміністрація України
та її територіальні управління.
Служба утворюється та діє в судах загальної юрисдикції для забезпечення
додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання
ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні та є структурним
підрозділом (сектором, відділом) апарату суду.
3. Наказ Державної судової адміністрації України
від 29.07.2011 № 120
"Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольних
заходів контрольно-ревізійним відділом Державної судової адміністрації
України"
Державна судова адміністрація України затвердила Інструкцію, яка
визначає порядок проведення контрольно-ревізійним відділом Державної
судової адміністрації України контрольних заходів фінансово-господарської
діяльності у місцевих та апеляційних судах, територіальних управліннях
Державної судової адміністрації України, на підприємствах, які утворені
Державною судовою адміністрацією України.
Основним завданням КРВ є органічне поєднання попередження, виявлення
та ліквідації недоліків і порушень у використанні фінансових ресурсів,
поліпшення функціонування об'єктів контролю, а також:
- організація здійснення внутрішнього фінансового контролю;

- розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень
фінансової дисципліни та запобігання їм надалі;
- підготовка матеріалів про стан фінансової дисципліни об'єктів контролю
та розгляд їх на колегіях Державної судової адміністрації України та на Раді
суддів України і радах суддів відповідних судів.
4. Наказ Міністерства юстиції України
від 26.08.2011 № 2039/5
"Про порядок внесення господарському суду пропозицій щодо кандидатур
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів)"
Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії з
підготовки пропозицій Міністерства юстиції України господарському суду
щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів), що утворена Міністерством юстиції України з метою
реалізації покладеного на нього відповідно до Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та
Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом
Президента України від 06.04.2011 № 395, повноваження щодо пропонування
господарському суду кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств,
у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує двадцять
п'ять відсотків, у разі порушення щодо них справи про банкрутство та в інших
випадках, передбачених Законом.
Наказ набирає чинності після завершення виконання заходів, що
забезпечать можливість здійснення Міністерством юстиції України
повноважень державного органу з питань банкрутства, але не раніше дня його
офіційного опублікування.
5. Наказ Фонду Державного майна України
від 29.08.2011 № 1270
"Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної
діяльності"
Фонд Державного майна України затвердив Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної діяльності,
Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної
діяльності - суб'єктів господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта
оціночної діяльності, а також суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки
земель, які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт (далі суб'єкти оціночної діяльності).
Ця процедура застосовується Фондом державного майна України, його
регіональними відділеннями та Фондом майна Автономної Республіки Крим,
якщо вони виступають замовниками незалежної оцінки майна, експертної
грошової оцінки земельних ділянок або здійснюють конкурсний відбір суб'єктів
оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством, у разі якщо

вартість виконання послуг з незалежної оцінки майна або експертної грошової
оцінки земельних ділянок менша 100 тис. грн. Якщо під час проведення
конкурсу з'ясується, що вартість послуг з незалежної оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) дорівнює або перевищує 100 тис. грн,
матеріали вищезазначеного конкурсу мають передаватися до комітету з
конкурсних торгів для здійснення закупівлі послуги відповідно до Закону
України "Про здійснення державних закупівель".
Наказ Фонду державного майна України від 25.11.2003 N 2100 "Про
затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
та виконавців робіт із землеустрою" визнано таким, що втратив чинність.
Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України, але не раніше дня його офіційного
опублікування.
6. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 29.08.2011 № 303
"Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування
збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування
надрами"
Міністерство екології та природних ресурсів України затвердило
Методику визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок самовільного користування надрами.
Методика встановлює основні вимоги щодо порядку визначення
заподіяних збитків і застосовується при визначенні відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.
Ця Методика поширюється на посадових осіб, які уповноважені
здійснювати державний нагляд (контроль) за використанням і охороною надр,
відповідно до наданих їм повноважень.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

20.09.2011р

Відділ по роботі з актами
законодавства ВГСУ

