ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за серпень 2016 року
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 01.08.2016 №316/2016
Про звільнення суддів
Указом Президента України №316/2016 звільнено з посади:
суддю господарського суду Івано-Франківської області КОБРИН Оксану
Миколаївну - у зв'язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним
бажанням;
суддю господарського суду міста Києва ГУСЄВУ Тетяну Олексіївну - у
зв'язку із закінченням строку, на який її призначено.
2. Указ Президента України
від 01.08.2016 №317/2016
Про звільнення суддів
Указом Президента України №317/2016 звільнено з посади судді
господарського суду Запорізької області МІСЮРУ Людмилу Сергіївну - у
зв'язку з поданням заяви про відставку.
3. Указ Президента України
від 01.08.2016 №321/2016
Про призначення суддів
Указом Президента України №321/2016 призначено строком на п'ять
років у місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Кіровоградської області БЕСТАЧЕНКО Олену
Леонідівну;
судді господарського суду Луганської області ТАЦІЙ Олену
Владиславівну;
судді господарського суду Полтавської області СЕМЧУК Олену
Сергіївну;
судді господарського суду Херсонської області ПАВЛЕНКО Наталію
Анатоліївну.
4. Указ Президента України
від 18.08.2016 №334/2016
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента
України
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Указом Президента України №334/2016 визнано таким, що втратив
чинність Указ Президента України від 25 січня 2012 року № 33 "Про Порядок
проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування" (зі змінами).
Указ набирає чинності з дня його опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 20.08.2016).
5. Указ Президента України
від 19.08.2016 №336/2016
Про нагородження відзнакою Президента України - ювілейною медаллю
"25 років незалежності України"
За значні особисті заслуги у становленні незалежної України,
утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий
внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток, сумлінне та
бездоганне служіння Українському народу Указом Президента України
№334/2016 нагороджено відзнакою Президента України - ювілейною медаллю
"25 років незалежності України", зокрема, у Вищому господарському суді
України:
ГРИГОРОВИЧА Олександра Михайловича - суддю Київського
апеляційного господарського суду у відставці;
КАПАЦИН Надію Василівну- суддю у відставці;
КУЗЬМЕНКА Миколу Васильовича- суддю у відставці;
МОСКАЛЕНКА Віктора Семеновича - суддю, заступника Голови Вищого
господарського суду України у відставці;
ОСЕТИНСЬКОГО Анатолія Йосиповича - суддю, заступника Голови
Вищого господарського суду України у відставці;
ОСТАПЕНКА Миколу Івановича - суддю у відставці;
ПАЛІЙ Валентину Михайлівну - суддю у відставці;
РЯБЧУК Валентину Матвіївну - колишнього начальника управління
документального забезпечення;
УЛІЦЬКОГО Аркадія Михайловича - суддю у відставці.
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.08.2016 N 500
Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок надання
державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціальнопобутових питань, який визначає умови надання державним службовцям
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (далі матеріальна допомога) та її розмір.
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Зокрема, постановою КМУ передбачено, що матеріальна допомога
державним службовцям може надаватися один раз на рік у розмірі
середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви.
Рішення про надання матеріальної допомоги державним службовцям
приймається керівником державної служби у державному органі в межах
затвердженого фонду оплати праці.
Рішення про надання керівнику державної служби у державному органі та
його заступникам матеріальної допомоги приймається керівником відповідного
державного органу за погодженням із відповідним органом вищого рівня (у разі
наявності такого органу).
Державним службовцям, переведеним з одного державного органу в
інший, матеріальна допомога надається за умови, що вони не отримували її за
попереднім місцем роботи у році, в якому були переведені.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 16.08.2016).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.08.2016 N 509
Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій
відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних
об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере
Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених
осіб або обмеження будь-якого доступу до них
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок, який
визначає процедуру визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до
міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань,
міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також
іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження
будь-якого доступу до них (далі - міжнародні санкції).
Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" міжнародні
санкції - санкції, які визнаються Україною відповідно до міжнародних
договорів України або рішень міждержавних об'єднань, міжнародних,
міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав
(у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) щодо замороження
активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них.
Постановою визначено, що рішення про визнання Україною міжнародних
санкцій за поданням МЗС приймає Кабінет Міністрів України.
Підставою для внесення МЗС подання Кабінетові Міністрів України є
отримання МЗС від міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових
організацій, участь у яких бере Україна, іноземних держав офіційного
документального підтвердження щодо застосування міжнародних санкцій до
визначених осіб (далі - підтвердження).
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Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 13.08.2016).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.08.2016 N 585
Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої
влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову щодо ліквідації
Державної служби інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство
економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної
політики у сфері інтелектуальної власності.
Крім цього, постановою установлено, що:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником
Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині
реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;
Державна служба інтелектуальної власності продовжує здійснювати
повноваження та функції з реалізації державної політики у сфері
інтелектуальної власності до набрання чинності актом Кабінету Міністрів
України щодо можливості забезпечення здійснення зазначених повноважень та
функцій Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.08.2016 N 591
Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для
населення
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Правил
користування електричною енергією для населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 (далі – Правила).
Зокрема, постановою викладено в новій редакції деякі терміни, що
застосовуються в Правилах, а саме: "відмова в доступі до об'єкта побутового
споживача",
"вузол
обліку",
"генеруюча
установка
приватного
домогосподарства", "договір про купівлю-продаж електричної енергії за
"зеленим" тарифом", "електрична мережа", "електророзподільне підприємство",
"електропостачальник", "електроустановка", "засоби обліку", "контрольний
огляд вузла обліку", "непобутові потреби", "підключення до електричної
мережі", "побутовий споживач", "приватне домогосподарство", "самовільне
підключення", "тариф", "технічна перевірка", "облаштування вузла обліку"
тощо.
Також постановою визначено, що споживання електричної енергії
здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між
побутовим споживачем і електропостачальником, що розробляється
енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування
електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки, за письмовою
заявою побутового споживача.
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Договір про користування електричною енергією (далі - договір)
вважається продовженим на кожен наступний рік, якщо за місяць до закінчення
зазначеного строку жодна із сторін не заявила про розірвання договору або про
внесення до нього змін.
Електропостачальник протягом 10 робочих днів з дня подання побутовим
споживачем заяви та пакета документів готує у двох примірниках проект
договору, підписує та надає його особисто чи надсилає поштою побутовому
споживачу або його представнику для ознайомлення та підписання. Побутовий
споживач або його представник повертає енергопостачальнику протягом 10
робочих днів один примірник підписаного договору.
У договорі електропостачальник зазначає межу розподілу (розмежування
балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної
відповідальності сторін) відповідно до складеного під час приєднання об'єкта
споживача відповідного акта, який є додатком до договору.
Під час підготовки проекту договору на об'єкті побутового споживача
електропостачальник проводить контрольний огляд вузла обліку (засобу
обліку), складає акт про збереження пломб за формою, визначеною у додатку 3
до цих Правил. Акт про збереження пломб є додатком до договору.
Крім цього, постановою передбачається, що у разі використання
побутовим споживачем частини електричної енергії на непобутові потреби для
забезпечення електроустановок, загальна потужність яких не перевищує 0,6
кВт, встановлення на його об'єкті окремого засобу обліку з метою обліку цих
потреб не є обов'язковим. У такому випадку побутовий споживач складає у
двох примірниках акт розподілу електричної енергії на побутові та непобутові
потреби за формою, визначеною у додатку 4 до цих Правил, та надає цей акт
електропостачальнику на ознайомлення та підписання. Електропостачальник
має право протягом п'яти днів здійснити обстеження об'єкта побутового
споживача з метою перевірки наведеної в цьому акті інформації.
Електропостачальник протягом 10 днів з дати одержання акта розподілу
електричної енергії на побутові та непобутові потреби повертає побутовому
споживачу або його представнику підписаний ним один примірник акта або
надає в письмовій формі мотивовану відмову від його підписання. У випадку
відмови від підписання електропостачальником акта розподілу електричної
енергії на побутові та непобутові потреби розбіжності, що підлягають
урегулюванню, вирішуються шляхом проведення між сторонами переговорів
або в судовому порядку. До прийняття рішення судом розрахунки за спожиту
електричну енергію здійснюються відповідно до укладеного договору. Акт
розподілу електричної енергії на побутові та непобутові потреби є додатком до
договору.
Електропостачальник не має права в односторонньому порядку
змінювати визначений у договорі розподіл електричної енергії на побутові та
непобутові потреби без заяви побутового споживача.
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
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1. Наказ Міністерства юстиції України
від 05.08.2016 N 2432/5
Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого
провадження
Наказом Міністерства юстиції України затверджено Положення про
автоматизовану систему виконавчого провадження (далі – Положення), яке
визначає механізм функціонування автоматизованої системи виконавчого
провадження, відповідно до вимог Закону України від 02 червня 2016 року N
1404-VIII "Про виконавче провадження".
Автоматизована система виконавчого провадження (далі - Система) комп'ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук,
узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування
Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.
Відповідно до Положення, реєстраторами Системи є: відповідальні особи;
державні виконавці органів державної виконавчої служби; приватні виконавці;
керівники органів державної виконавчої служби та їх заступники.
Користувачами системи є: Міністерство юстиції України; структурні
підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують
здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;
посадові особи Секретаріату Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини, визначені Міністерством юстиції України,
до повноважень яких належать виконання рішень Європейського суду з прав
людини та представництво держави у справах щодо невиконання рішень
національних судів; сторони виконавчого провадження.
Зокрема, Положенням визначено, що система забезпечує автоматизацію
технологічних процесів обробки інформації в органах державної виконавчої
служби, у приватного виконавця, а саме:
реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її проходження;
об'єктивний та неупереджений розподіл виконавчих документів між
державними виконавцями;
реєстрацію виконавчих дій та виготовлення документів виконавчого
провадження;
контроль за дотриманням строків вчинення виконавчих дій;
надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче
провадження;
централізоване зберігання документів виконавчого провадження в
електронному вигляді;
централізоване зберігання інформації про рахунки органів державної
виконавчої служби та приватних виконавців, відкриті для цілей виконавчого
провадження, а також облік та звітність за сумами на цих рахунках;
підготовку та формування статистичних даних, отриманих на підставі
внесеної до Системи інформації;
передачу документів виконавчого провадження до електронного архіву;
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формування Єдиного реєстру боржників;
контроль за здійсненням виконавчих дій приватним виконавцем при
виконанні рішень майнового характеру залежно від страхової суми за
договором страхування цивільно-правової відповідальності виконавця.
Система обліковує виконавчі документи за категорією стягнення
(характером зобов'язання), суб'єктом стягувача та боржника та суб'єктом видачі
виконавчого документа.
Також, цим наказом визнано такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року N 43/5 "Про
затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих
проваджень" та наказ Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року N
614/5 "Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу
виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)".
Наказ набирає чинності одночасно з введенням в дію статей 8, 9 Закону
України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження", але
не раніше дня його офіційного опублікування.
2. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
від 18.08.2016 N 1
Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань
запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
18.08.2016 N 1 (далі - НАЗК) вносяться зміни до підпункту 1 пункту 1 рішення
НАЗК від 10.06.2016 року N 2 "Про початок роботи системи подання та
оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування", яким перенесено перший етап роботи системи
подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування з 15 серпня 2016 року на 01
вересня 2016 року.
Також вносяться зміни до розділу II Порядку формування, ведення та
оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, затвердженого рішенням НАЗК від 10.06.2016 року N 3, якими
зокрема, визначено, що після заповнення усіх необхідних полів форми
документа суб'єкт декларування підписує документ накладанням на нього
власного ЕЦП.
Крім цього, цим рішенням зазначено, що суб'єкти декларування, які до
набрання чинності цим рішенням, подали до Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування документи, визначені пунктом 1 розділу II Порядку (далі документи), повинні невідкладно, але не пізніше семи календарних днів, які
обраховуються, починаючи з 01 вересня 2016 року, перевірити зміст поданих
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ними до Реєстру документів та у разі виявлення неповних або недостовірних
відомостей в них подати виправлені документи відповідно до Порядку.
Документи, подані суб'єктами декларування із застосуванням
електронних систем дистанційної ідентифікації, що використовують бази
клієнтських даних банків, до набрання чинності цим рішенням, є чинними.
Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України 23.08.2016).
3. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
від 11.08.2016 N 2
Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним
агентством з питань запобігання корупції
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
11.08.2016 N 2 (далі - Національне агентство) затверджено Порядок проведення
перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції, який
визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання
корупції перевірок дотримання вимог Законів України "Про запобігання
корупції" та "Про політичні партії в Україні", а також оформлення і розгляду
результатів таких перевірок.
Зокрема, Порядком зазначено, що об'єктами перевірки є державні органи,
органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування,
юридичні особи, у тому числі політичні партії, у випадках, передбачених
Законами України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в
Україні".
Основними завданнями при проведенні перевірок є:
визначення стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції в
державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах
місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання
антикорупційних програм;
встановлення можливих фактів порушення вимог Закону України "Про
запобігання корупції" об'єктами перевірок;
здійснення державного контролю за діяльністю політичних партій
відповідно до вимог Закону України "Про політичні партії в Україні";
своєчасне попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення
виявлених порушень антикорупційного законодавства, законодавства у сфері
фінансування політичних партій.
Перевірки проводяться уповноваженими особами Національного
агентства, визначеними відповідно до вимог статті 13 Закону України "Про
запобігання корупції".
Встановлено, що Національне агентство проводить планові та
позапланові перевірки. Планові перевірки проводяться відповідно до річного
плану перевірок, який затверджується рішенням Національного агентства до 01
грудня року, що передує плановому, та оприлюднюється на його офіційному
веб-сайті. Позапланова перевірка проводиться за наявності інформації, у тому
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числі від фізичних та юридичних осіб, про порушення вимог Законів України
"Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".
Під час проведення перевірки уповноважені особи Національного
агентства мають право:
безперешкодно входити до приміщень об'єкта перевірки за службовим
посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних
для проведення перевірки, а також в установленому законом порядку до
інформації з обмеженим доступом або такої, що містить державну таємницю;
на забезпечення на час проведення перевірки робочим місцем, правом
користування телефонним зв'язком, комп'ютерною, копіювальною технікою,
іншими технічними засобами, необхідними для реалізації повноважень під час
перевірки, для оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками
об'єкта перевірки (у разі необхідності одержання пояснень);
вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією
своїх повноважень з урахуванням обмежень, установлених законом;
мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв'язку і
комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових
осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій;
залучати у встановленому порядку до участі у вивченні окремих питань
науковців, у тому числі на договірній основі, працівників державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами
від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми
власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань, у тому числі
політичних партій, інформацію, необхідну для проведення перевірки;
вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;
складати протокол про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 188 46 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
фіксувати процес здійснення перевірки чи кожну окрему дію засобами
аудіо- та відеотехніки.
Рішення Національного агентства за результатами перевірки може бути
оскаржено об'єктом перевірки у встановленому законодавством порядку.
Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України 13.09.2016).

