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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за жовтень 2011 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 06.10.2011 № 3828-VI
"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України"
Законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу України, Законів
України "Про Національний банк України", "Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз
даних", "Про судовий збір".
Прийнятий Закон спрямований на створення умов для збільшення
надходжень до бюджету.
Зміни, що вносяться до Закону України "Про судовий збір" передбачають
звільнення від сплати судового збору Міністерство фінансів України, місцеві
фінансові органи, Державної податкової служби, Державної митної служби,
Державної казначейської служби, Державної фінансової інспекції та їх
територіальні органи, Державної служби фінансового моніторингу і
Національний банк України - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються
повноважень цих органів.
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 4 розділу I,
який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Закон України
від 18.10.2011 № 3925-VI
"Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про страхування""
Законом вносяться зміни до Закону України "Про страхування", а саме
частину третю статті 40 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"центральному органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу
відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
3. Закон України
від 06.10.2011 № 3830-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Законів України "Про електроенергетику", "Про
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теплопостачання", пункт 1 Закону України від 15 березня 2011 року N 3134-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику".
Метою Закону є:
визначення видів господарської діяльності, які є предметом
державного нагляду (контролю) та вичерпного переліку підстав для зупинення
органом державного енергетичного нагляду виробництва (виготовлення) або
реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;
приведення повноважень органів державного нагляду в енергетиці щодо
зупинення господарської діяльності у відповідність до чинного
законодавства;
уточнення переліку правопорушень, за якими органами державного
енергетичного нагляду надаються приписи, розпорядження, інші розпорядчі
документи тощо;
зміна назв органів державного нагляду у сферах електроенергетики та
теплопостачання.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
та вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про
утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади, крім
пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.
4. Закон України
від 06.10.2011 № 3831-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників
фондового ринку"
Внесені зміни до Закону спрямовані на запровадження додаткових вимог
щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового
ринку. Такі додаткові вимоги, зокрема, стосуються необхідності додержання
філіями та представництвами професійних учасників фондового ринку вимог
щодо організації фінансового моніторингу за межами України.
Крім того, Законом передбачені норми з метою законодавчого
врегулювання питання недопущення володіння значною часткою у статутному
капіталі професійних учасників фондового ринку особами, які мають
непогашену та не зняту судимість за злочини у фінансовій та службовій сферах.
Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
Протягом одного року з дня набрання чинності Законом юридичні особи, які до
набрання чинності цим Законом отримали ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку, зобов'язані привести свою діяльність у
відповідність до нових вимог.
5. Закон України
від 07.10.2011 № 3905-VI
"Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2011 рік""
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Законом вносяться зміни до порядку надання у 2011 році державних
гарантій Кабінетом Міністрів України для забезпечення повного або часткового
виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання резидентів України державного сектору економіки.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
6. Закон України
від 18.10.2011 № 3911-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2011 рік""
Необхідність прийняття Закону обґрунтовується потребою покриття
дефіциту фінансування Державного агентства резерву України та створення
умов для виконання ним у повному обсязі покладених на нього функцій
контролю та управління у сфері державного резерву.
Внесені зміни збільшують на 602,2 тис. грн. видатки загального фонду
державного бюджету за бюджетною програмою "керівництво та управління у
сфері державного резерву" (код 5121010). Джерелом покриття додаткових
видатків державного бюджету пропонується визначити збільшення надходжень
податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів на
відповідну суму.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
7. Закон України
від 18.10.2011 № 3932-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду
справ Верховним Судом України"
Законом вносяться зміни до Кримінально-процесуального кодексу
України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу
України та до Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про доступ
до судових рішень", щодо вдосконалення порядку розгляду справ Верховним
Судом України.
Зокрема, передбачено, збільшення кількісного складу Верховного Суду
України до 48 суддів, з числа яких обираються голова, перший заступник
голови та чотири заступники голови Верховного Суду України.
Відповідно до Закону в Верховному Суді України діють: судова палата в
адміністративних справах, судова палата у господарських справах, судова
палата у кримінальних справах, судова палата у цивільних справах.
Передбачено надання повноваження Верховному Суду України за
результатами перегляду справ приймати нове рішення, яке підлягатиме
обов'язковому опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду
України; встановити обов'язок судді використовувати при розгляді справ
висновки Верховного Суду України щодо застосування норм матеріального
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права; змінити порядок перегляду справ у Верховному Суді України: справи
переглядатимуться колегією суддів зі складу відповідної палати, а у визначених
процесуальним законом випадках - спільним засіданням палат або всім складом
Верховного Суду України.
Передбачено, що касаційні скарги на рішення загальних судів у
кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15
жовтня 2010 року включно і призначені ним до касаційного розгляду,
розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень,
які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких
скарг, але не пізніше ніж до 1 листопада 2011 року. Після чого, пропонується,
щоб нерозглянуті касаційні скарги були передані до Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
8. Закон України
від 18.10.2011 № 3932-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення
найменувань головного розпорядника коштів"
Законом вносяться зміни до додатків Загальнодержавної цільової
екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, затвердженої
Законом України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму
поводження з радіоактивними відходами", і додатка до Загальнодержавної
програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України
"Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему".
Положенням про Державне агентство України з управління зоною
відчуження (далі - ДАЗВ), затвердженим Указом Президента України від 6
квітня 2011 року N 393, функції головного розпорядника коштів за вказаними
Загальнодержавними цільовими програмами покладаються на ДАЗВ.
Відповідно, Законом вносяться зміни: слова "МНС", "Мінпаливенерго"
замінюються словами "ДАЗВ" і "Міненерговугілля", та "Мінрегіонбуд" і
"Мінжитлокомунгосп" на "Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України".
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
9. Закон України
від 21.10.2011 № 3959-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переліку
ділянок надр"
Законом вносяться зміни до Закону України «Про угоди про розподіл
продукції», які вилучають Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин),
що можуть надаватись на умовах угод про розподіл продукції, як такий, що
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стримує залучення інвестицій у надрокористування та не відповідає
міжнародній практиці.
Подальше удосконалення законодавства щодо угод про розподіл продукції
сприятиме залученню інвестицій в розвідку і видобуток корисних копалин та
вирішенню стратегічних завдань з енергоресурсами, що призведе до
збільшення обсягів видобування власних енергоресурсів (зокрема, нафти і газу)
та, відповідно, енергетичної незалежності України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
10. Постанова Верховної Ради України
від 06.10.2011 №3832-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 Гольцову Ларису Анатоліївну.
11. Постанова Верховної Ради України
від 06.10.2011 №3834-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
Князькова
Валерія
Володимировича;
Одеського апеляційного господарського суду Лавриненко Любов
Валеріївну;
Рівненського апеляційного господарського суду Філіпову Тетяну
Леонідівну.
12. Постанова Верховної Ради України
від 06.10.2011 №3837-VI
"Про звільнення суддів"
Відповідно до пунктів 3, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України
Верховна Рада України постановила звільнити з посади судді
господарського суду міста Києва Шевченка Віталія Юхимовича - у зв'язку з
поданням заяви про відставку.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 05.10.2011 року №965/2011
"Про внесення зміни до Положення про Державне агентство земельних
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ресурсів України"
Указом Президента внесено зміни до пункту 4 Положення про Державне
агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента
України від 8 квітня 2011 року N 445, щодо покладених завдань на
Держземагенство України, виклавши підпункт 17 у такій редакції:
"17) здійснює державну реєстрацію земельних ділянок та обмежень у їх
використанні".
Указ набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Указ Президента України
від 05.10.2011 року №964/2011
"Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції""
На виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції", відповідно до частини другої статті 102 та пунктів 1, 17 частини
першої статті 106 Конституції України Указом Президента постановлено
покласти тимчасово на Міністерство юстиції України функції спеціально
уповноваженого органу з питань антикорупційної політики.
Президентом України дано доручення Кабінету Міністрів України та
іншим органам влади вжити невідкладних організаційних заходів щодо
виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України запропоновано
організувати у Національній школі суддів України підвищення кваліфікації
суддів щодо застосування антикорупційного законодавства.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
3. Указ Президента України
від 21.10.2011 року №1000/2011
"Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою
злочинністю"
Указом Президента України затверджено Концепцію державної політики
у сфері боротьби з організованою злочинністю.
Метою цієї Концепції є визначення напрямів та механізмів реалізації
державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю шляхом
формування нових та вдосконалення існуючих норм кримінального,
кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства і
практики їх застосування, а також розроблення та виконання організаційних
заходів, спрямованих на запобігання виникненню організованих злочинних
угруповань і вчиненню ними злочинів. Реалізація Концепції передбачається
протягом 2011 - 2017 років.
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4. Указ Президента України
від 21.10.2011 року №1000/2011
"Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки"
Указом Президента України затверджено Національну антикорупційну
стратегію на 2011 - 2015 роки.
Метою Національної антикорупційної стратегії є зменшення рівня
корупції в Україні шляхом усунення передумов її виникнення через
упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а також
формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як
суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та
громадських структур, за участю міжнародних організацій.
Для реалізації Національної антикорупційної стратегії необхідні
узгоджені дії державних органів та органів місцевого самоврядування щодо:
- реформування системи державного управління та адміністративних
процедур;
- зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання
тінізації економіки;
- забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах
місцевого самоврядування;
- поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань
громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
- удосконалення системи використання державного майна та бюджетних
коштів;
- оптимізації фінансування політичних партій та виборчих кампаній
шляхом установлення чітких правил їх фінансування, а також забезпечення
ведення ефективного незалежного контролю за таким фінансуванням;
-удосконалення антикорупційної експертизи шляхом запровадження
багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві: на
рівні розробників проектів нормативно-правових актів (як формалізована
самооцінка); на рівні Міністерства юстиції України (як офіційна
антикорупційна експертиза проекту нормативно-правового акта); на рівні
громадської експертизи, яка забезпечується існуванням прозорої процедури
нормопроектування та доступністю інформації для громадськості;
- удосконалення системи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері
протидії корупції;
-підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури та
правоохоронних органів: розроблення і впровадження системи навчання на
постійній основі професійних суддів та кандидатів на посаду професійного
судді, особового складу правоохоронних органів та органів прокуратури щодо
застосування нового антикорупційного законодавства;
- запобігання проявам корупції у правоохоронних органах;
-удосконалення
інституту
відповідальності
за
корупційні
правопорушення;
- зниження рівня корупції у приватному секторі;
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- зниження рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику,
зокрема правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій, митній
сферах, у сферах державних закупівель та державної служби;
- активізації міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії
корупції;
- формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії
корупції.
Указ Президента України від 11 вересня 2006 року N 742 "Про
Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" втратив
чинності.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
5. Указ Президента України
від 27.10.2011 року №1007/2011
"Про переведення суддів"
Указом Президента, відповідно до статті 73 та частини першої статті 80
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" постановлено:
перевести у межах п'ятирічного строку суддю Донецького окружного
адміністративного суду Мандичева Дениса Вадимовича на роботу на посаді
судді господарського суду міста Києва.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.10.2011 р. № 1072
"Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з
питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з
притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення"
Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок інформування
Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у
зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення,
відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а
також узагальнення зазначеної інформації.
Нацдержслужба та Мін'юст проводять щокварталу звірку переліку осіб з
відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили
корупційні правопорушення.
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. N 849
"Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" втратила чинність.
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2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.10.2011 р. № 1044
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 р. N 950"
Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
13 червня 2000 р. N 950 "Про затвердження Порядку проведення службового
розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або органів місцевого самоврядування".
Установлено, що відповідно до цього Порядку стосовно осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
може бути проведено службове розслідування з метою виявлення причин та
умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або порушення
вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за
поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції за
рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке
правопорушення.
Нацдержслужба проводить службові розслідування за дорученням вищих
посадових осіб України та Першого віце-прем'єр-міністра України, а у разі
безпосереднього звернення до Нацдержслужби особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою зняття
безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри рішення щодо проведення
службового розслідування приймається керівником Нацдержслужби.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 20.10.2011 р. № 1094
"Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про
результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції"
Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок підготовки та
оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і
протидії корупції.
Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оприлюднення звіту про
результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції
спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики (далі спеціально уповноважений орган).
Оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо
запобігання та протидії корупції здійснюється з метою забезпечення реалізації
права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення
відкритості, доступності та достовірності такої інформації.
Постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1336 "Про
затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у
сфері протидії корупції" та від 8 грудня 2009 р. N 1419 "Питання інформування
про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції, втратили
чинність.
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4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.10.2011 р. № 1103
"Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів
незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)"
Порядок визначає механізм визначення оціночної вартості нерухомості та
об'єктів незавершеного будівництва, що використовується для обчислення
доходу від продажу (обміну) об'єкта нерухомості та іншого доходу платника
податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження об'єкта
нерухомості, крім випадків його успадкування та дарування.
Дія Порядку поширюється на такі об'єкти нерухомості:
земельні поліпшення (об'єкти малоповерхового житлового будівництва, у
тому числі дачного та садибного типу, а також їх частини, об'єкти
багатоповерхового житлового будівництва, а також їх частини, об'єкти
нежитлового фонду, а також їх частини, об'єкти незавершеного будівництва);
земельні ділянки.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 20.10.2011 р. № 1066
"Деякі питання надання банкам державної фінансової допомоги та її
використання"
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання банкам державної
фінансової допомоги та її використання.
Порядок визначає механізм надання банкам державної фінансової
допомоги (далі - державна допомога), крім участі держави у капіталізації
банків, та її використання.
Державна допомога надається відповідно до рішень Кабінету Міністрів
України банку, на користь якого відчужуються активи та/або зобов'язання
банку, в якому призначено тимчасову адміністрацію, в тому числі санаційному
банку, утвореному відповідно до статті 86 1 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", за рахунок коштів державного бюджету або шляхом
передачі державних облігацій України, випуск яких передбачений законом про
Державний бюджет України на відповідний рік на зазначені цілі.
Розмір державної допомоги визначається з урахуванням того, що він не
повинен перевищувати різницю між вартістю зобов'язань перед фізичними
особами - вкладниками банку, в якому призначено тимчасову адміністрацію, в
межах сум, що підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб, у тому числі відчужених, та вартістю відчужених на користь
іншого банку активів. Вартість таких активів визначається незалежними
оцінювачами відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні.
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6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 20.10.2011 р. № 1091
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня
2010 р. N 794"
Кабінетом Міністрів України внесено зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794 "Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення кредитів"
Установлено, що Порядком визначається механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики для часткової
компенсації:
відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового
комплексу у банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами та
позиками, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками в іноземній
валюті, залученими від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського
банку реконструкції та розвитку, середньо- та довгостроковими кредитами та
позиками, залученими в іноземній валюті від нерезидентів, що отримуються
позичальниками внаслідок випуску нерезидентами середньо- та довгострокових
облігацій на міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів
позичальників у випуску з нерезидентом - емітентом облігацій, використаними
на пріоритетні напрями розвитку агропромислового комплексу, та наданими
кредитами з реалізації проектів енергозбереження відповідно до Закону
України "Про ратифікацію Кредитної угоди (Фінансування Української ЕСКО
(друга фаза) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку;
лізингових платежів, передбачивши у 2011 році на зазначені цілі до 100
млн. гривень.
Компенсація лізингових платежів надається суб'єктам господарювання за
техніку та обладнання, придбані на умовах фінансового лізингу згідно з
переліком, визначеним Міжвідомчою експертною радою з питань визначення
пріоритетів
у
виробництві
нової
техніки
та
обладнання
для
сільськогосподарських товаровиробників і конкурсною комісією з питань
визначення
пріоритетів
забезпечення
основними
фондами
сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу за
сплачені:
лізинговий платіж в обсязі 40 відсотків вартості предмета лізингу
вітчизняного виробництва;
комісійну винагороду лізингодавцю в розмірі півтори облікової ставки
Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування
предметом лізингу, але не вище розмірів, передбачених договорами
фінансового лізингу.
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7. Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.10.2011 р. № 1141
"Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно"
Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів
України затвердив Порядок ведення Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
Цей Порядок визначає процедуру ведення Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно.
Ведення Державного реєстру прав передбачає:
1) реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів
Державного реєстру прав (далі - база даних про реєстрацію заяв і запитів);
2) пошук відомостей у Державному реєстрі прав;
3) оформлення рішень, свідоцтв про право власності на нерухоме майно;
4) відкриття розділів Державного реєстру прав та/або внесення записів до
нього;
5) внесення змін до записів та скасування записів Державного реєстру
прав;
6) надання інформації з Державного реєстру прав;
7) закриття розділів Державного реєстру прав.
далі - Державний реєстр прав).
Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 20.10.2011 р. № 1029
"Про граничну чисельність працівників апарату Вищого господарського
суду України"
Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Вищого
господарського суду України щодо збільшення з 1 січня 2012 р. граничної
чисельності його апарату на 25 одиниць в межах видатків, передбачених на
утримання Суду.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Постанова Правління Національного Банку України
від 08.09.2011 № 306
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2011 р. за N 1203/19941
"Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного
банку України"
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З метою вдосконалення порядку створення і реєстрації банків,
ліцензування їх діяльності, відкриття банками відокремлених підрозділів
Правлінням Національного Банку України затверджено:
1.Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття
відокремлених підрозділів (далі - Положення про реєстрацію).
Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про
банки і банківську діяльність"з метою визначення порядку та умов реєстрації
банків, погодження їх статутів та змін до них, погодження набуття або
збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення
професійної придатності та ділової репутації керівників банку, особливості
заснування державного банку, видачі банківської ліцензії, вимоги щодо початку
нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, порядку
відкриття відокремлених підрозділів банків на території України, порядку
відкриття дочірнього банку, філії, представництва українського банку на
території іншої держави, акредитацій філій, представництв іноземних банків на
території України.
2. Положення про порядок подання відомостей про структуру власності
(далі - Положення про структуру).
Це Положення розроблено згідно із Законами України "Про банки і
банківську діяльність", "Про Національний банк України" та визначає вимоги
та порядок подання особою, уповноваженою засновником юридичної особи,
яка має намір здійснювати банківську діяльність, та банками Національному
банку України, іншими юридичними та фізичними особами, які мають намір
набути або збільшити істотну участь у банку, Національному банку та банку
відомостей про структуру власності, про асоційованих осіб і всіх осіб, через
яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної
участі в банку, вимоги щодо розміщення на веб-сайті банку інформації про
власників істотної участі в банку
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
2.Наказ Міністерства юстиції України
від 04.10.2011 № 3117/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2011 р. за N 1149/19887
"Про затвердження Порядку погодження Міністерством юстиції України
планів санації та мирових угод"
Міністерством юстиції України затверджено Порядок погодження
Міністерством юстиції України планів санації та мирових угод.
Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі
- Закон), "Про управління об'єктами державної власності".
Дія цього Порядку поширюється на господарські організації з
корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі - боржники).
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Порядок визначає організаційні та процедурні засади розробки планів
санації та мирових угод боржників, подання їх на погодження до Міністерства
юстиції України та застосовується під час розгляду питань щодо погодження
планів санації та мирових угод боржників Мін'юстом України.
Погодження змін і доповнень до планів санації та мирових угод
боржників здійснюється у тому самому порядку, що і погодження планів
санації та мирових угод.
Цей 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.
3.Наказ Міністерства юстиції України
від 14.10.2011 № 3177/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2011 р. за N 1197/19935
"Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження
господарської
діяльності
арбітражних
керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)"
Міністерством юстиції України затверджено Порядок контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів).
Порядок поширюється на всіх фізичних осіб - підприємців, які отримали
в установленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів).
Цей Порядок встановлює:
- процедуру організації та проведення перевірок щодо дотримання
арбітражними керуючими Ліцензійних умов;
- повноваження осіб, які здійснюють перевірки;
- права й обов'язки арбітражних керуючих;
- порядок оформлення результатів перевірки;
- порядок контролю за виконанням розпоряджень про усунення порушень
арбітражним керуючим Ліцензійних умов;
- порядок прийняття рішення про анулювання ліцензії.
Цей 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.
4.Наказ Міністерства юстиції України
від 14.10.2011 № 3176/5
Зареєстрований у Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2011 р. за N 1196/19934
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"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів)"
Міністерством юстиції України затверджено Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
Ліцензійні умови визначають загальні, кваліфікаційні, організаційні та
інші спеціальні вимоги, обов'язкові при провадженні господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів).
Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх фізичних осіб підприємців, які мають намір провадити або проваджують господарську
діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією,
ліквідатори).
Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори)
зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до цих Ліцензійних умов
протягом місяця з дня набрання чинності цими Ліцензійними умовами.
Органом ліцензування господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є Міністерство юстиції
України.
Цей 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 Міністерства фінансів України
від 14.10.2011 № 1297
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2011 р. за N 1251/19989
"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного
казначейства України від 29.11.2010 N 447"
Міністерством фінансів України прийнято наказ, відповідно до якого
наказ Державного казначейства України від 29.11.2010 N 447 "Про
затвердження Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних
установ", визнано таким, що втратив чинність.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6.Наказ Фонду державного майна України
від 06.06.2011 № 842
"Про затвердження Порядку затвердження Фондом державного майна
України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру
плати за оренду державного майна"
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Порядку регулює механізм розрахунку плати за оренду нерухомого
(будівлі, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного
майна подається орендарем у складі пакета документів, визначеного Переліком
документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору
оренди майна, що належить до державної власності.
Розрахунок плати за оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх
структурних підрозділів здійснюється орендарем після затвердження акта
оцінки.
Затвердження розміру орендної плати здійснюється Фондом державного
майна України, його регіональними відділеннями та представництвами перед
укладенням договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства,
його структурного підрозділу, нерухомого (будівлі, споруди, приміщення) або
іншого окремого індивідуально визначеного майна.
7. Наказ Державної казначейської служби України
від 06.10.2011 № 51
"Щодо затвердження переліків питань та визначення відповідальних за
надання роз'яснень"
З метою гармонізації та координації роботи щодо надання самостійними
структурними підрозділами Державної казначейської служби України та
органами Державної казначейської служби України роз'яснень з питань
здійснення
операцій
з
коштами
бюджетів, розрахунково-касового
обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших
клієнтів, контролю за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні
надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками
бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями, ведення
бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів та
здійснення інших операцій з бюджетними коштами, відповідно до функцій та
повноважень, визначених у Положенні про Державну казначейську службу
України затверджено Перелік питань, за якими надаються роз'яснення
відповідно до функціональних обов'язків та відповідальності.
8. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
від 01.09.2011 № 170
"Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу"
Порядок регулює механізм виконання технологічних операцій
містобудівного моніторингу з метою встановлення відповідності показників
Генеральної схеми планування території України, схем планування території,
генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних
планів території, зміни показників вихідних даних, що забезпечують
розроблення та корегування містобудівної документації, у відповідність до
вимог законодавства, норм та правил щодо забудови територій, положень
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містобудівної документації, реалізації програм економічного і соціального
розвитку територій.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

17.11.2011р

Відділ по роботі з актами
законодавства ВГСУ

