ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за вересень 2016 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 07.09.2016 N 1491-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах
попереднього ув'язнення та виконання покарання
Законом вносяться зміни до статей 537, 539 Кримінального
процесуального кодексу України та до статті 5 Закону України "Про судовий
збір" щодо спрощення доступу засуджених та взятих під варту осіб до суду під
час оскарження ними рішень, дій та бездіяльності адміністрації установ
виконання покарань чи попереднього ув'язнення.
Зокрема, змінами до статті 5 Закону України "Про судовий збір"
передбачається встановити, що від сплати судового збору під час розгляду
справи в усіх судових інстанціях звільняються також засуджені до покарання у
виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до
покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у
справах, пов'язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання
вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу
України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для
сплати судового збору.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 07.10.2016).
2. Закон України
від 06.09.2016 N 1486-VІІІ
Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо
забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення
Законом вносяться зміни до пункту 6 статті 9 Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо
грошового забезпечення військовослужбовців.
Зокрема, змінами установлено, що за військовослужбовцями,
захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних
державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового
окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за
вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення
постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни
вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім'ям зазначених
військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому
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числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах,
що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які
добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця
служби) або дезертирували зі Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних
органів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 29.09.2016).
3. Закон України
від 20.09.2016 N 1532-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
встановлення
мінімального
строку
оренди
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна
меліорація
Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, законів України
"Про оренду землі" та "Про меліорацію земель", якими передбачається
збільшити до 10 років мінімальний строк оренди земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого
селянського господарства, які є ділянками меліорованих земель і на яких
проводиться гідротехнічна меліорація. При цьому до укладеного договору
оренди такої земельної ділянки пропонується включати зобов'язання орендаря
щодо сприяння належній експлуатації меліоративних систем та об'єктів
інженерної інфраструктури таких систем.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 18.10.2016).
4. Закон України
від 22.09.2016 N 1541-VІІІ
Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про ринок природного
газу"
Законом викладено в новій редакції частину шосту статті 12 Закону
України "Про ринок природного газу" , яким передбачено, що постачальники
зобов'язані створювати страховий запас природного газу в розмірі не більше 10
відсотків запланованого місячного обсягу постачання природного газу
споживачам на наступний місяць. Розмір страхового запасу встановлюється
щорічно Кабінетом Міністрів України на однаковому рівні для всіх
постачальників.
Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем
його опублікування (опубліковано в газеті "Голос України" від 18.10.2016).
5. Закон України
від 20.09.2016 N 1533-VІІІ
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
правової долі земельних ділянок, власники яких померли
Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, Цивільного та
Цивільного процесуального кодексів України та законів України "Про оренду
землі", "Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про судовий збір", "Про
державну реєстрацію актів цивільного стану", яким передбачено,
що територіальні громади мають право на отримання у комунальну власність
нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини, за місцем
розташування такого майна.
Законом запроваджується порядок інформаційної взаємодії між
Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Спадковим реєстром,
Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним
кадастром, з виявлення нерухомого майна, яке має бути визнано відумерлою
спадщиною, і повідомлення про це органів місцевого самоврядування.
Крім цього, встановлено обов’язковість оприлюднення в мережі Інтернет
відомостей про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини
відумерлою.
Так, змінами до статті 1277 Цивільного кодексу України передбачається,
що у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від
права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її
прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а
якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його
місцезнаходженням, зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини
відумерлою.
У разі якщо на об'єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини
знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно
переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.
Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором
спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки
сільськогосподарського призначення - власниками або користувачами суміжних
земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи
місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за
місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
Особи, які мають право або зобов'язані подавати заяву про визнання
спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації з Спадкового
реєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на
спадщину.
Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного
року з часу відкриття спадщини.
Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність
територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно - за
його місцезнаходженням.
Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна,
зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені
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відповідно до статті 1231 цього Кодексу. Якщо власниками відумерлого майна
стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця
задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості
відумерлого майна, набутого у власність кожною з них.
Відповідно до змін, що вносяться до статей 274, 277 Цивільного
процесуального кодексу України, заява про визнання спадщини відумерлою у
випадках, встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду за
місцем відкриття спадщини або за місцезнаходженням нерухомого майна, що
входить до складу спадщини. Справа про визнання спадщини відумерлою
розглядається судом з обов'язковим залученням до участі у справі органів
місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за
місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.
Окрім того, з 1 січня 2017 року передбачено звільнення органів місцевого
самоврядування від сплати судового збору при поданні заяв про визнання
спадщини відумерлою, відповідно до статті 5 Закону України "Про судовий
збір".
Також, відповідно до Закону змінено порядок державної реєстрації права
оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в
управлінні органу місцевого самоврядування. Установлено, що рішення органу
місцевого самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки, що
входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого
самоврядування, може прийматися і у разі відсутності державної реєстрації
права власності територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному
реєстрі прав.
Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, що входить до
складу спадщини та передана в управління, проводиться у спеціальному розділі
Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності за особою,
яка управляє спадщиною, крім випадків, коли право власності на таку земельну
ділянку вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
Під час державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за
спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться
до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім пункту 7 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2017 року
(опубліковано в газеті "Голос України" від 18.10.2016).
6. Постанова Верховної Ради України
від 08.09.2016 N 1513-VІІІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 3 та 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення з посад
суддів:
господарського суду Житомирської області Ляхевич Аллу Аркадіївну - у
зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
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господарського суду Вінницької області Грабика Віталія Володимировича
- у зв'язку з поданням заяви про відставку.
7. Постанова Верховної Ради України
від 08.09.2016 N 1514-VІІІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 3 та 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення з посад
суддів:
господарського суду Волинської області Кравчука Віктора Оксентійовича
- у зв'язку з досягненням шістдесяти п'яти років;
господарського суду Сумської області Зайцеву Ірину Володимирівну,
Лугову Наталію Петрівну - у зв'язку з поданням заяви про відставку.
8. Постанова Верховної Ради України
від 08.09.2016 N 1515-VІІІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 2, 3, 6, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України Верховна Рада України ухвалила:
1. У зв'язку з поданням заяви про відставку звільнити з посад суддів:
Вищого господарського суду України - Гоголь Тамару Григорівну,
Добролюбову Тетяну Василівну, Кочерову Ніну Олександрівну, Круглікову
Катерину Степанівну;
Дніпропетровського апеляційного господарського суду - Величко Надію
Леонідівну, Герасименко Ірину Миколаївну, Пруднікова Володимира
Віталійовича;
Київського апеляційного господарського суду - Лобаня Олександра Ілліча,
Федорчука Руслана Васильовича, Шипка Володимира Васильовича;
Львівського апеляційного господарського суду - Мельник Галину
Іванівну;
Харківського апеляційного господарського суду - Потапенка Володимира
Івановича;
господарського суду Вінницької області - Кожухар Марію Сергіївну;
господарського суду Дніпропетровської області - Забарющого Михайла
Івановича;
господарського суду Донецької області - Гринько Світлану Юріївну,
Овсяннікову Ольгу Володимирівну;
господарського суду Запорізької області - Алейникову Тетяну Георгіївну,
Гончаренка Сергія Анатолійовича, Дьоміну Аллу Валентинівну, Кагітіну
Людмилу Петрівну, Немченка Олександра Івановича, Серкіза Віктора
Григоровича;
господарського суду Кіровоградської області - Балика Володимира
Михайловича, Болгар Наталію Вікторівну, Змеула Олександра Анатолійовича;
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господарського суду Чернігівської області - Блохіну Жанну Вікторівну,
Івченка Сергія Миколайовича, Репех Валентину Миколаївну, Шестака Василя
Івановича.
2. У зв'язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним
бажанням звільнити суддю господарського суду Миколаївської області Гриньову-Новицьку Тетяну Віталіївну.
9. Постанова Верховної Ради України
від 22.09.2016 N 1600-VІІІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 2, 3, 6, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України Верховна Рада України ухвалила:
1. У зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом
здоров'я звільнити з посади судді господарського суду Запорізької області
Кутіщеву-Арнет Нонну Степанівну;
2. У зв'язку з поданням заяви про відставку звільнити з посад суддів:
Вищого господарського суду України - Акулову Ніну Володимирівну,
Божок Валентину Степанівну, Борденюк Євгенію Миколаївну, Воліка Івана
Миколайовича, Гончарука Петра Андрійовича, Грейц Ксенію Володимирівну,
Данилову Тетяну Борисівну, Дунаєвську Наталію Георгіївну, Костенко Тетяну
Федорівну, Кривду Дмитра Степановича, Мележик Неонілу Іванівну, Овечкіна
Віктора Едуардовича, Полянського Анатолія Григоровича, Прокопанич Галину
Кризостанівну, Саранюка Василя Івановича, Фролову Ганну Миколаївну,
Черкащенка Миколу Миколайовича, Чернова Євгена Володимировича;
Київського апеляційного господарського суду - Ропій Людмилу
Миколаївну, Рудченка Сергія Григоровича, Рябуху Валентину Іванівну;
господарського суду Вінницької області - Баранова Миколу
Миколайовича, Мельника Петра Антоновича;
господарського суду Дніпропетровської області - Дубініна Ігоря
Юрійовича;
господарського суду Донецької області - Подколзіну Людмилу Дмитрівну;
суддю господарського суду Житомирської області - Бобровича
Володимира Миколайовича;
господарського суду Закарпатської області - Русняка Віктора
Степановича;
господарського суду Запорізької області - Гандюкову Ларису Павлівну,
Мойсеєнко Тетяну Володимирівну, Попову Ірину Анатоліївну, Шевченко Тетяну
Миколаївну;
господарського суду Луганської області - Якушенко Раїсу Євгеніївну;
господарського суду Миколаївської області - Дубову Тамару Михайлівну,
Міщенка Володимира Івановича;
господарського суду Полтавської області - Тимошенко Катерину
Володимирівну;
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господарського суду Сумської області - Зражевського Юрія Олексійовича,
Лиховида Бориса Івановича, Моїсеєнка Віктора Миколайовича;
господарського суду Харківської області - Інте Тетяну Всеволодівну;
господарського суду Херсонської області - Ситюка Василя Георгійовича,
Чернявського Валерія Васильовича;
господарського суду Чернігівської області - Михайлюка Сергія Івановича;
господарського суду міста Києва - Прокопенко Ларису Володимирівну.
3. У зв'язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним
бажанням звільнити суддю Вищого господарського суду України - Мамонтову
Олену Миколаївну.
10. Постанова Верховної Ради України
від 29.09.2016 N 1616-VІІІ
Про звільнення суддів
Постановою Верховної Ради України звільнено з посади судді Вищого
господарського суду України Мирошниченка Станіслава Володимировича - у
зв'язку з порушенням присяги судді.
11. Постанова Верховної Ради України
від 29.09.2016 N 1606-VІІІ
Про звільнення суддів
Постановою Верховної Ради України звільнено з посади судді Київського
апеляційного господарського суду Рєпіну Лідію Олександрівну - у зв'язку з
порушенням присяги судді.
12. Постанова Верховної Ради України
від 29.09.2016 N 1631-VІІІ
Про звільнення суддів
Постановою Верховної Ради України звільнено з посади судді Вищого
господарського суду України Татькова Віктора Івановича - у зв'язку з
порушенням вимог щодо несумісності.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 16.09.2016 №401/2016
Про звільнення суддів
Указом Президента України №401/2016 звільнено з посади судді
господарського суду Одеської області Меденцева Павла Анатолійовича - у
зв'язку з порушенням присяги судді.
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2. Указ Президента України
від 29.09.2016 №424/2016
Про звільнення суддів
Указом Президента України №424/2016 звільнено з посади:
суддю господарського суду Вінницької області Говор Надію Дмитрівну - у
зв'язку з поданням заяви про відставку;
суддю
господарського
суду
Донецької
області
Риженко
Тетяну Миколаївну - у зв'язку з поданням заяви про звільнення з посади за
власним бажанням;
суддю господарського суду Кіровоградської області Деревінську
Любов Василівну - у зв'язку з поданням заяви про відставку.
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.09. 2015 N 594
Про внесення зміни до пункту 12 Порядку державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Постановою Кабінету Міністрів України вноситься зміна до пункту 12
Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. N
1127 щодо загального порядку проведення державної реєстрації прав.
Зокрема, змінами передбачається, що у разі коли документом, поданим
для державної реєстрації прав, є рішення суду, державний реєстратор з метою
встановлення набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень на підставі такого рішення суду обов'язково використовує також
відомості Єдиного державного реєстру судових рішень, що відкриті для
загального доступу на офіційному веб-порталі судової влади, щодо наявності в
Реєстрі електронної копії такого рішення, відповідності його за документарною
інформацією та реквізитами.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 14.09.2016).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 14.09. 2015 N 622
Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб
Постановою Кабінету Міністрів України, зокрема, встановлено, що
тимчасово, по 31 грудня 2016 року:
пенсії / щомісячне довічне грошове утримання особам (крім інвалідів I та
II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), які працюють на

9

посадах державної служби в державних органах, визначених Законом України
від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу", а також на посадах та
на умовах, передбачених Законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій
і статус суддів", не виплачуються;
у період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена особам
відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 р. N 3723-XII "Про
державну службу" (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та
учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), розмір
якої перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб,
які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного
розміру, але не менше ніж 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого
для осіб, які втратили працездатність.
З 1 січня 2017 р. пенсія, призначена відповідно до статті 37 Закону
України від 16 грудня 1993 р. N 3723-XII "Про державну службу", у період
роботи на посадах державної служби в державних органах, визначених Законом
України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу", а також на
посадах та на умовах, передбачених Законами України "Про прокуратуру", "Про
судоустрій і статус суддів", виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється.
Тимчасово, по 31 грудня 2016 року максимальний розмір пенсії (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших
доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не
може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які
втратили працездатність.
Також постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок
призначення пенсій деяким категоріям осіб, якою визначено, що пенсійне
забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Постановою зазначено, що згідно з пунктами 10 і 12 розділу XI
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 10 грудня 2015 р. N
889-VIII "Про державну службу" на призначення пенсії відповідно до статті 37
Закону України від 16 грудня 1993 р. N 3723-XII "Про державну службу" (далі Закон) мають право особи, які на день набрання чинності Законом України від
10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу":
мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних
категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону та актами
Кабінету Міністрів України;
займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу
на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців,
визначених статтею 25 Закону та актами Кабінету Міністрів України.
Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не
раніше дати виникнення права, в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати,
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до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час
звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - заробітної
плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного
рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі
види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування. При цьому:
посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в
розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою
займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї у разі
відсутності у державному органі відповідних посад державної служби);
розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу
років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за
вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців
роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією
незалежно від наявності перерв починаючи з 1 травня 2016 року.
Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців
визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. За бажанням
особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як
повні;
у разі коли в осіб, зазначених в пункті 2 цього Порядку, станом на дату
звернення немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби
підряд перед зверненням за пенсією починаючи з 1 травня 2016 р.,
середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та
вислугу років) визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат за
наявні місяці роботи починаючи з 1 травня 2016 р. на кількість таких місяців. За
бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби
враховуються як повні. При цьому для державних службовців, які звернулися за
призначенням пенсії у травні 2016 р., а також для осіб, які не працювали
починаючи з 1 травня 2016 р. на посадах державної служби, сума виплат (крім
посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається з
розрахунку таких виплат за травень 2016 р. як за повний місяць;
матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що
перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості
місяців у розрахунковому періоді.
Визначено, що форма довідки про заробітну плату, що подається для
призначення пенсії державним службовцям, затверджується правлінням
Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики.
Окрім цього, установлено, що постанова Кабінету Міністрів України від
31 травня 2000 р. N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів
заробітку для обчислення пенсії" (зі змінами) визнано такою, що втратила
чинність.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1
травня 2016 року (опубліковано в газеті "Урядовий кур`єр" від 23.09.2016).
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3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 22.09.2015 N 670
Про внесення змін до Загального положення про юридичну службу
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства,
установи та організації
Постановою Кабінету Міністрів України вносяться зміни до Загального
положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади,
державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1040, відповідно до
Закону України від 10.12. 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу".
Зокрема, постановою визначено, що на посаду керівника юридичної
служби органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на всю
територію України, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя,
його заступника призначаються повнолітні громадяни України, які вільно
володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не
нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії "Б"
чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності не менше двох років.
На посаду керівника юридичної служби іншого органу виконавчої влади,
його заступника призначаються повнолітні громадяни України, які вільно
володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не
нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії "Б"
чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року.
На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста
юридичної служби органу виконавчої влади призначаються повнолітні
громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь
вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.
На посаду керівника юридичної служби підприємства призначається
особа, яка здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з
досвідом роботи за фахом не менш як два роки.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1
травня 2016 року (опубліковано в газеті "Урядовий кур`єр" від 01.10.2016).
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.09.2015 N 593
Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Кабінет Міністрів України постановою від 08.09.2016 №593 установив,
що суб'єкти господарювання можуть одержувати відомості, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
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громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), в електронному
вигляді.
Щомісячна плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру
відповідно до цієї постанови становить - два розміри мінімальної заробітної
плати, виходячи з місячного розміру мінімальної заробітної плати,
встановленого законом на 1 січня календарного року.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 15.09.2016).
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 29.09.2016 №2832/5
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Зокрема, наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 №2832/5
внесено зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень,
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року №
512/5, виклавши її в новій редакції.
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України від 02 червня
2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження" (далі - Закон) та закону
"Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і
рішень інших органів", і визначає окремі питання організації виконання судових
рішень і рішень інших органів (посадових осіб), що відповідно до Закону
підлягають примусовому виконанню.
Наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України
від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження", але не
раніше дня його офіційного опублікування.

