ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за жовтень 2010 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України від 05.10.2010 № 2584-VІ
"Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні"
Верховна Рада України Законом від 05.10.2010 N 2584-VI дозволила
банкам на період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату
Євро-2012 (до 30 листопада 2012 року) відкривати поточні рахунки УЄФА.
Закон набирає чинності з дня опублікування та втратить чинність 30
листопада 2012 року.
2. Закон України
від 07.10.2010 № 2591-VІ
"Про Кабінет Міністрів України"
Закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету
Міністрів України.
Закон визнає таким, що втратив чинність Закон України “Про Кабінет
Міністрів України” № 279-VІ від 16.05.2008 р.
3. Закон України
від 07.10.2010 № 2592-VІ
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
приведення їх у відповідність із Конституцією України"
З метою приведення законодавчих актів у відповідність із Конституцією
України внесено зміни до:
1. Митного, Господарського та нового Бюджетного кодексів;
2. Законів "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про Службу безпеки
України", "Про інформацію", "Про Антимонопольний комітет України", "Про
державну службу", "Про державну податкову службу в Україні", "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про поводження з
радіоактивними відходами", "Про Конституційний Суд України", "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про місцеві державні
адміністрації", "Про державну таємницю" та інших законів.
Закон набирає чинності з дня опублікування, крім змін до Бюджетного
кодексу, які наберуть чинності з 1 січня 2011 р.
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4. Закон України
від 08.10.2010 № 2600-VI
"Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України"
Порядок денний пленарних засідань Верховної Ради на кожний день
пленарного тижня готується Апаратом Верховної Ради на підставі
затвердженого розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради з урахуванням
передбаченої в ньому черговості та фактичного стану готовності кожного
питання до розгляду Верховною Радою.
5. Закон України
від 08.10.2010 № 2601-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" щодо створення умов для забезпечення належного обігу облігацій
підприємств"
Законом Верховна Рада України внесла зміни до Закону "Про цінні
папери і фондовий ринок", якими встановила, що емітентами цільових
облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею
житлової нерухомості, можуть бути:
- юридичні особи, що мають право власності, оренди чи постійного
користування земельною ділянкою, на якій буде розташовано об'єкт житлового
будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов'язань за цільовими
облігаціями;
- юридичні особи, що уклали договір участі у будівництві житла з
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що мають
право власності, оренди чи постійного користування земельною ділянкою, на
якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься
виконання зобов'язань за цільовими облігаціями.
Крім того, Законом визначені умови продовження емітентом облігацій
підприємств строків їх обігу та погашення. Повторне продовження строків
обігу та погашення облігацій підприємств не допускається.
Закон набирає чинності з дня опублікування, а його положення
застосовуватимуться також до обігу облігацій підприємств, випуски (серії) яких
були зареєстровані в установленому порядку до набрання ним чинності.
6. Закон України
від 19.10.2010 № 2605-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2010
рік"
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Внесені зміни у Додаток "Доходи Державного бюджету України на 2010
рік" до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".
7. Постанова Верховної Ради України
від 06.10.2010 №2585-VI
"Про забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України від
30 вересня 2010 року №20-рп/2010 щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції
України" від 8 грудня 2004 року №2222-ІУ"
Відповідно до статті 91, частини другої статті 84, частини третьої статті
89 Конституції України Верховна Рада України постановила:
1. Доручити комітетам Верховної Ради України протягом місяця
проаналізувати прийняті Верховною Радою України з 1 січня 2006 року закони
та інші нормативно-правові акти на предмет їх відповідності положенням
Конституції України в редакції, що існувала до внесення до неї змін Законом
України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року, та
внести пропозиції щодо приведення законів та інших нормативно-правових
актів у відповідність із Конституцією України від 28 червня 1996 року.
2. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України (з
правами головного Комітету Верховної Ради України) для підготовки
пропозицій щодо змін до чинного законодавства.
3. Тимчасовій спеціальній комісії невідкладно підготувати проекти рішень
Верховної Ради України, що випливають із Рішення Конституційного Суду
України від 30 вересня 2010 року, щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України"
від 8 грудня 2004 року (справа про додержання процедури внесення змін до
Конституції України).
8. Постанова Верховної Ради України
від 07.10.2010 №2593-VI
"Про прийняття за основу проекту Податкового Кодексу України"
ВРУ прийняла за основу проект Податкового кодексу України (реєстр. N
7101-1), поданий Кабінетом Міністрів України та доручила Комітету Верховної
Ради України з питань податкової та митної політики доопрацювати зазначений
законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права
законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у
другому
читанні.
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9. Постанова Верховної Ради України
від 07.10.2010 №2594-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
постановила:
обрати на посади суддів безстроково Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ Фесенка Леоніда
Івановича; Київського апеляційного господарського суду Кондратову Ірину
Дмитрівну; Львівського апеляційного господарського суду Желіка Максима
Борисовича; господарського суду Дніпропетровської області Манька
Геннадія Валерійовича; господарського суду Київської області Карпечкіна
Тараса Петровича; господарського суду Львівської області Бортник Ольгу
Юріївну, Пазичева Володимира Миколайовича.
10. Постанова Верховної Ради України
від 07.10.2010 №2596-VI
"Про звільнення суддів"
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити з посад суддів:
Вищого господарського суду України Олійника Володимира
Федоровича - у зв'язку з поданням заяви про відставку, Чабана Володимира
Володимировича
- у зв'язку з поданням заяви про відставку;
Дніпропетровського апеляційного господарського суду Неклесу Миколу
Павловича - у зв'язку з поданням заяви про відставку, Ясир Лідію
Олександрівну - у зв'язку з поданням заяви про відставку; Запорізького
апеляційного господарського суду Федорова Івана Олексійовича - у зв'язку з
поданням заяви про відставку; Київського міжобласного апеляційного
господарського суду Стахурського Миколу Феодосійовича - у зв'язку з
поданням заяви про відставку; Луганського апеляційного господарського
суду Баннову Тамару Михайлівну - у зв'язку з поданням заяви про відставку,
Перлова Давида Юхимовича - у зв'язку з поданням заяви про відставку;
Львівського апеляційного господарського суду Городечну Марію Іванівну у зв'язку з поданням заяви про відставку за станом здоров'я, що перешкоджає
продовженню виконання обов'язків, Мазовіту Богдана Степановича - у зв'язку з
поданням заяви про відставку; Харківського апеляційного господарського
суду Токаря Миколу Васильовича - у зв'язку з поданням заяви про відставку;
господарського суду Дніпропетровської області Шевченко Світлану Луківну
- у зв'язку з поданням заяви про відставку; господарського суду Сумської
області Рижкова Миколу Борисовича - у зв'язку з поданням заяви про
відставку; господарського суду Херсонської області Литвинову Ганну
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Прокопівну - у зв'язку з поданням заяви про відставку; господарського суду
Хмельницької області Балац Ніну Олександрівну - у зв'язку з поданням заяви
про відставку.
11. Постанова Верховної Ради України
від 21.10.2010 № 2635-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановляє:
Обрати на посади суддів безстроково: господарського суду Автономної
Республіки Крим Воронцову Наталію Владиславівну; господарського суду
Донецької області Морщагіну Наталію Станіславівну.
12. Постанова Верховної Ради України
від 21.10.2010, № 2636-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила:
Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів: Вищого
господарського суду України Сибігу Олександра Миколайовича; Донецького
апеляційного господарського суду Тупицького Олександра Миколайовича.
13. Постанова Верховної Ради України
від 21.10.2010 N 2637-VI
"Про обрання суддів"
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановляє:
Обрати на посади суддів безстроково: Рівненського апеляційного
господарського суду Демянчука Юрія Григоровича, Савченка Григорія
Івановича, Тимошенка Олега Михайловича; господарського суду Автономної
Республіки Крим Дворного Ігоря Ігоровича; господарського суду
Дніпропетровської області Рудь Ірину Анатоліївну.
14. Постанова Верховної Ради України
від 21.10.2010 N 2643-VI
"Про звільнення суддів"
Відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України
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Верховна Рада України постановила:
У зв'язку з порушенням присяги судді звільнити з посади судді
господарського суду Полтавської області Коршенка Юрія Олександровича.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 11.10.2010 № 943/2010
"Про внесення змін до Указу Президента України від 5 травня 1993 року №
155"
Указ вносить зміни до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня
1993 року № 155.
2. Указ Президента України
від 11.10.2010 №950/2010
"Про призначення суддів"
Згідно п.3 Указу, строком на п'ять років у місцевих господарських судах
на посади призначено :
суддею господарського суду Автономної Республіки Крим Ейвазову
Аіду Рафіківну; суддею господарського суду Житомирської області Гнисюка
Сергія Дмитровича; суддею господарського суду Запорізької області Боєву
Олену Сергіївну; суддею господарського суду Одеської області Гута Сергія
Федоровича; суддею господарського суду Харківської області Жигалкіна
Івана Павловича; суддею господарського суду міста Києва Картавцеву Юлію
Валеріївну.
3. Указ Президента України
від 13.10.2010 №953/2010
"Питання діяльності органів виконавчої влади"
Постановлено Членам Кабінету Міністрів України, керівникам
центральних органів виконавчої влади продовжувати виконувати повноваження
на посадах, діючи при цьому відповідно до Конституції України, а також норм
інших актів законодавства України, що не суперечать Конституції України.
4. Указ Президента України
від 27.10.2010 №980/2010
"Про звільнення суддів"
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Відповідно до пунктів 1 і 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
постановлено звільнити з посади судді господарського суду міста Києва
Нарольського Максима Михайловича - у зв'язку з поданням заяви про
звільнення з посади за власним бажанням.
5. Указ Президента України
від 29.10.2010 №985/2010
"Про звільнення суддів"
Відповідно до пункту 1 частини п'ятої статті 126 Конституції України
постановлено звільнити з посади судді господарського суду міста Києва
Шабуніна Сергія Вікторовича - у зв'язку із закінченням строку, на який його
призначено.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
1.Кабінет Міністрів України
Постанова від 11.10.2010 № 915
"Деякі питання надання адміністративних послуг"
Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 532 "Про
затвердження Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг";
- постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 724 "Деякі
питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі
документів дозвільного характеру".
Постанова визнає таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 959 "Деякі питання надання
державних, у тому числі адміністративних послуг (щодо інвентаризації
послуг)".
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.10.2010 №917
"Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р.
N 86"
КМУ постановою від 12.10.2010 N 917 скасував постанову від 27.01.2010
N 86 "Про надання податкових та інших роз’яснень", якою вимагалося від
відповідних контролюючих державних органів надавати податкові роз’яснення
та роз’яснення з питань загальнообов’язкового державного соціального
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страхування щодо офіційного розуміння окремих положень законодавства
виключно у вигляді узагальнюючих податкових роз’яснень та роз’яснень інших
органів, із затвердженням їх наказами.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.10.2010 № 925
"Про внесення зміни до пункту 13 Положення про Почесну грамоту
Кабінету Міністрів України"
Постанова вносить зміни до Положення про Почесну грамоту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 серпня 2008 р. № 728.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.10.2010 N 967
"Деякі питання функціонування у 2010 році Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ"
Кабінет Міністрів України постановив:
1. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для здійснення заходів, пов'язаних з функціонуванням Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України та Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
2. Відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" здійснити перерозподіл коштів
Стабілізаційного фонду в сумі 6396,7 тис. гривень шляхом зменшення обсягу
видатків за напрямом, передбаченим пунктом 5 частини першої статті 74 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", і збільшення обсягу
видатків за напрямом, передбаченим пунктом 14 частини першої статті 74
зазначеного Закону, спрямувавши їх на здійснення заходів, пов'язаних з
функціонуванням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
3. Виділити Державній судовій адміністрації на безповоротній основі
зазначені в пункті 2 цієї постанови кошти за рахунок надходжень до
Стабілізаційного фонду від цільового розміщення державних цінних паперів, а в
разі їх недостатності - від приватизації державного майна або продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які перебувають у
державній власності та на яких розміщені об'єкти, що підлягають приватизації.
4. Відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік":
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1) передати бюджетні призначення загального фонду державного бюджету,
передбачені Верховному Суду України за програмою 0601010 "Здійснення
правосуддя Верховним Судом України", у сумі 1288,5 тис. гривень (видатки
споживання, з них оплата праці - 904,6 тис. гривень) Державній судовій
адміністрації для забезпечення функціонування Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
2) здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду державного
бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації, у межах їх загального
обсягу в сумі 514,3 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків
споживання за програмою 0501010 "Організаційне забезпечення діяльності
судів та установ судової системи" (з них оплата праці - 361,1 тис. гривень) і
збільшення обсягу видатків на утримання Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.10.2010 N 975
"Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від21 травня 2009 р. N 502"
КМУ постановою від 27.10.2010 N 975 встановив, що планові заходи
державного архітектурно-будівельного нагляду (контролю) не підпадають
під дію тимчасових обмежень (до 31 грудня 2010 р.) щодо здійснення
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,
передбачених постановою КМУ від 21.05.2009 N 502.
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.10.2010 N 977
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності з впровадження, ввезення,
вивезення
голографічних
захисних
елементів
та
визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю)"
КМУ постановою від 27.10.2010 N 977 затвердив Критерії, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з
впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю), до яких належать:
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- призначення об'єктів, які підлягають захисту голографічними захисними
елементами;
- кількість отриманих за звітний рік суб'єктами господарювання голографічних
захисних елементів для провадження господарської діяльності.
Так, суб'єкти господарювання, яким надано право здійснення
господарської діяльності з впровадження, ввезення, вивезення голографічних
захисних елементів, що призначені для державних потреб та/або створені на
замовлення державних органів (для використання ними), незалежно від
кількості отриманих за звітний рік такими суб'єктами голографічних захисних
елементів, відносяться до суб'єктів з високим ступенем ризику.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12.10.2010 № 1986
"Про присвоєння Демченку С.Ф. третього рангу державного службовця
України"
Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу" Демченку
Сергію Федоровичу - радникові Голови Вищого господарського суду України
присвоєно третій ранг державного службовця.
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27.10.2010 № 2026
"Про граничну чисельність працівників апарату Вищого господарського
суду України"
Розпорядженням від 27.10.2010 №2026 КМУ погодився з пропозицією
Вищого господарського суду України щодо збільшення з 1 січня 2011 р.
граничної чисельності його апарату на 70 одиниць в межах видатків,
передбачених на утримання Суду.
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27.10.2010 № 2028
"Про перерозподіл окремих бюджетних призначень, передбачених
Державній судовій адміністрації на 2010 рік"
Відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" КМУ затвердив:
здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду
державного бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації, у межах
їх загального обсягу в сумі 2400 тис. гривень шляхом зменшення обсягу
видатків розвитку за програмою 0501820 "Забезпечення судів належними
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приміщеннями" на таку ж суму і збільшення обсягу видатків споживання за
програмами:
0501030 "Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та
апеляційними судами" - на 1500 тис. гривень;
0501160 "Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними
судами" - на 900 тис. гривень.
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27.10.2010 № 2037
"Про розміщення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ"
КМУ прийняв рішення:
розмістити Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і
кримінальних справ у приміщеннях, де розташовуються судові палати у
цивільних і кримінальних справах Верховного Суду України, в будівлях по вул.
Пилипа Орлика, 4 і 4а, у м. Києві, закріпивши їх за зазначеним Вищим
спеціалізованим судом на праві оперативного управління.

Конституційний суд України:
1. Рішення Конституційного Суду України
від 06.10.2010 №21-рп/2010
У справі за конституційним поданням Верховного Суду України
щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень
законів України „Про засади запобігання та протидії корупції“, „Про
відповідальність
юридичних
осіб
за
вчинення
корупційних
правопорушень“, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення“ (справа
про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних
законів).
Рішенням Конституційного суду України було визнано такими, що не
відповідають Конституції України (є неконституційними):
- словосполучення "що здійснюються в позаробочий час", яке міститься у
пункті 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання та
протидії корупції" від 11 червня 2009 року N 1506-VI, та словосполучення "у
позаробочий час", яке міститься у статті 212 24 Кодексу України про
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адміністративні правопорушення, крім його поширення на осіб, вказаних у
частині першій статті 120 Конституції України;
- словосполучення "та близьких їй осіб", яке міститься у пунктах 2, 3 частини
другої статті 9 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" від
11 червня 2009 року N 1506-VI.
Положення Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"
від 11 червня 2009 року N 1506-VI та Кодексу України про адміністративні
правопорушення, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня
ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України:
1. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України
від 06.09.2010 № 285/271
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2010 за № 889/18184
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства
праці та соціальної політики України
Наказ визнає такими, що втратили чинність:
- наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України від
19.12.2001 № 155/534 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за №
17/6305;
- наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України від
24.06.2004 № 78/141 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 15.07.2004 за № 887/9486.
2. Рішення Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
від 20.08.2010 N 1324
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Зареєстроване в Міністерстві юстиції 13 жовтня 2010 р. за N 919/18214
"Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного
інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при
ліквідації"
ДКЦПФР рішенням від 20.08.2010 N 1324 затвердила Положення про
порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з
його акціонерами при ліквідації, яке визначає процедуру ліквідації
корпоративного інвестиційного фонду (далі - фонд) та розрахунків з його
акціонерами при ліквідації, послідовність дій та організаційних заходів, які
необхідно здійснити для підготовки та проведення ліквідації фонду.
Так, рішення про ліквідацію фонду приймається загальними зборами акціонерів
фонду, судом, а у випадках, передбачених ст. 20 Закону "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)",
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
ДКЦПФР може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію
корпоративного інвестиційного фонду у разі, якщо:
- фонд провадить свою діяльність без реєстрації в Єдиному державному реєстрі
інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ);
- фонд провадить діяльність, заборонену законом.
Закритий фонд ліквідується за рішенням ДКЦПФР у разі закінчення
строку, на який він був створений, якщо загальними зборами акціонерів не
прийнято рішення про ліквідацію такого фонду протягом одного місяця з дня
закінчення строку його діяльності.
Ліквідація строкового фонду до закінчення строку його діяльності,
встановленого регламентом, є можливою за умови згоди всіх його акціонерів.
Фонд вважається таким, що ліквідований як інститут спільного інвестування, з
дати його вилучення з ЄДРІСІ.
У зв'язку з прийняттям зазначеного рішення ДКЦПФР визнала такими, що
втратили чинність, рішення від 16.03.2005:
- N 108 "Про затвердження Положення про порядок розрахунків з
акціонерами корпоративного інвестиційного фонду при розміщенні акцій
шляхом прилюдної пропозиції";
- N 109 "Про затвердження Положення про порядок розрахунків з
акціонерами корпоративного інвестиційного фонду при розміщенні акцій
шляхом приватної пропозиції".
Рішення набрало чинності 24 жовтня 2010 р.
3. Наказ Державне казначейство України
від 20.10.2010 N 384
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"Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо переліку
підтвердних
документів,
які
надаються
розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов'язань та
оплати
рахунків"
Держказначейство наказом від 20.10.2010 N 384 внесло зміни до
Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів, які
надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії
реєстрації зобов'язань та оплати рахунків, якими встановило, що документами,
які підтверджують проведення процедури закупівель товарів, робіт і послуг
відповідно до законодавства у сфері державних закупівель, що подаються
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до ДКУ для реєстрації
зобов'язань, є:
- річний план державних закупівель з додатком до нього;
- звіт про результати проведення процедури закупівлі;
- договір про закупівлю;
- лист-погодження уповноваженого органу щодо можливості застосування
процедури закупівлі, яка потребує погодження;
- витяги опублікованих в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях у випадках,
встановлених законодавством у сфері державних закупівель:
оголошення про проведення процедури закупівлі;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;
відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження
процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного
учасника);
оголошення про результати процедури закупівлі.

04.11.2010р.

Відділ обліку та систематизації
законодавства
Управління законодавства ВГСУ

14

15

