ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за жовтень 2016 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 05.10.2016 N 1651-VІІІ
Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні
права" щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі
та карикатурах
Законом внесено зміни до Закону України "Про авторське право і суміжні
права" щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та
карикатурах.
Зокрема, статтю 1 Закону доповнено новими положеннями, згідно яких:
карикатура - твір образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою
іншого правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору або
імені персонажу твору, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер
або спрямовується на висміювання певних осіб або подій;
пародія - твір, який є творчою переробкою іншого правомірно
оприлюдненого твору або його частини, що за своїм змістом має комічний,
сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних подій або осіб;
попурі - музичний або інший твір, який є творчим підбором і
розташуванням уривків інших правомірно оприлюднених творів або який імітує
творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох;
Також частину 1 статті 21 Закону щодо вільного використання твору із
зазначенням імені автора доповнено новим пунктом, згідно якого використання
правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів
для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або
іншої пародії, попурі або карикатури допускається без згоди автора (чи іншої
особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і
джерела запозичення.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 26.10.2016).
2. Закон України
від 06.10.2016 N 1666-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту
прав власності
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту
прав власності" (далі – Закон) внесено зміни до низки нормативних актів,
зокрема, до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
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Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України
"Про господарські товариства", "Про нотаріат", "Про електронний цифровий
підпис", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань" щодо вдосконалення державної
реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності.
Зокрема, Законом визначено, що нотаріус під час вчинення нотаріальних
дій обов'язково використовує відомості єдиних та державних реєстрів шляхом
безпосереднього доступу до них. Під час вчинення нотаріальних дій з
нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва обов'язково
використовує відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та
державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України.
В частині здійснення повноважень державного реєстратора, то Законом
уточнено, що під час проведення реєстраційних дій обов'язково перевіряє
документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення
розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; відповідність
відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у
Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих
документах; використовує відомості Державного земельного кадастру та
Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на
доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених
документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної
взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових
рішень.
Окрім цього, Закон доповнено новими положеннями щодо особливостей
проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів.
Зокрема, встановлено, що реєстраційні дії на підставі рішень судів
проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті
інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного
реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником.
Державна судова адміністрація України у день набрання законної сили
рішенням суду, яке передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на
нерухоме майно, обтяжень таких прав, внесення змін до записів Державного
реєстру прав, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування
державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора,
забезпечує передачу до Державного реєстру прав примірника такого судового
рішення.
Державний реєстратор, що перебуває у трудових відносинах з суб'єктом
державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у
паперовій формі, за місцезнаходженням відповідного майна у день надходження
відповідного рішення суду формує та реєструє необхідну заяву або реєструє
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рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією
прав, чи рішення суду про скасування відповідного рішення суду.
Проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів здійснюється у
порядку та строки, передбачені цим Законом, без справляння адміністративного
збору.
Інформаційна взаємодія між Державним реєстром прав та Єдиним
державним
реєстром
судових
рішень
здійснюється
інформаційнотелекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному
Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією
України.
Законом встановлено, що до запровадження інформаційної взаємодії між
Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним
реєстром судових рішень, передбаченої Законом України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", а також у разі
проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної
сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії реєстраційні дії на
підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.
Державний реєстратор прав на нерухоме майно з метою встановлення
набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
на підставі поданого рішення суду обов'язково використовує відомості Єдиного
державного реєстру судових рішень за допомогою офіційного веб-порталу
судової влади України щодо наявності такого рішення у відповідному реєстрі в
електронній формі, відповідності його за документарною інформацією та
реквізитами.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім підпункту 6 пункту 13 (щодо змін до частини першої статті 7 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань") розділу І цього Закону, який набирає
чинності з 1 січня 2019 року (опубліковано в газеті "Голос України" 01.11.2016).
3. Закон України
від 06.10.2016 N 1664-VІІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих
умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень
Законом вносяться зміни до законів України: "Про телекомунікації", "Про
благодійну діяльність та благодійні організації", "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні", "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" щодо здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення
та збору коштів на цілі благодійної діяльності.
Відповідно до Закону, благодійне телекомунікаційне повідомлення ініційоване з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення,
набір певного номера, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані
обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний номер, виділений для
збору коштів на цілі благодійної діяльності. У разі направлення (здійснення)
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абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор
телекомунікацій зобов'язаний перерахувати попередньо передплачені
абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс)
у межах невикористаного залишку відповідній неприбутковій організації, у
тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок),
або територіальній громаді на цілі благодійної діяльності у строк та відповідно
до умов, визначених договором.
Визначено, що операції оператора телекомунікацій з публічного збору
благодійних
пожертв
з
абонентів
з
використанням
благодійних
телекомунікаційних повідомлень, які здійснюються на підставі договору,
укладеного між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією, у
тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних
спілок), або територіальною громадою, а також операції оператора
телекомунікацій з перерахування таких коштів на користь неприбуткової
організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і
кредитних спілок), або територіальної громади не вважаються фінансовими
послугами.
Крім цього, змінами передбачено, що для надсилання благодійного
телекомунікаційного повідомлення оператори телекомунікацій зобов'язані
надавати також безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних мереж
загального користування.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 05.11.2016).
4. Закон України
від 06.10.2016 N 1665-VІІІ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення
сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних
повідомлень
Законом внесено зміни до Податкового кодексу України, якими зокрема,
визначено, що зменшення суми податкових зобов'язань платника податку постачальника - оператора телекомунікацій у разі відмови абонента від
передплачених, але не отриманих телекомунікаційних послуг дозволяється при
перерахуванні частини суми передоплати телекомунікаційних послуг у якості
благодійної пожертви при виконанні благодійного телекомунікаційного
повідомлення за дорученням абонента.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 05.11.2016).
5. Закон України
від 06.10.2016 N 1669-VІІІ
Про внесення зміни до розділу X "Перехідні положення" Земельного
кодексу
України
щодо
продовження
заборони
відчуження
сільськогосподарських земель
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Законом внесено зміни до пунктів 14 та 15 розділу X "Перехідні
положення" Земельного кодексу України, якими продовжено дію мораторію на
купівлю-продаж та іншим способом відчуження земель сільськогосподарського
призначення до врегулювання на законодавчому рівні процедури обігу земель
сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2018 року.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 01.11.2016).
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 08.10.2016 №439/2016
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста
З нагоди Дня юриста Указом Президента України присвоєно почесне
звання "Заслужений юрист України":
Олійнику Володимиру Федоровичу - судді у відставці Вищого
господарського суду України;
Бригинець Ларисі Миколаївні - судді у відставці Рівненського
апеляційного господарського суду.
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 19.10.2016 N 736
Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку,
зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних
носіїв інформації, що містять службову інформацію
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Типову інструкцію
про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.
Інструкція визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання,
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації
(далі - документи), що містять службову інформацію, зібрану під час
провадження
оперативно-розшукової,
контррозвідувальної
діяльності,
діяльності у сфері оборони держави, та іншу службову інформацію (далі службова інформація), в органах державної влади, інших державних органах,
органах влади Автономної Республіки Крим (далі - установи).
Зокрема, передбачено, що в установі утворюється комісія з питань роботи
із службовою інформацією, яка постійно діє, положення про яку та склад якої
затверджуються відповідним актом установи.
Основними завданнями комісії з питань роботи із службовою
інформацією є:

6

складення на підставі пропозицій структурних підрозділів установи та з
урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять
службову інформацію (далі - перелік відомостей), і подання його на
затвердження керівникові установи;
перегляд документів з грифом "Для службового користування" з метою
його підтвердження або скасування;
розгляд документів з грифом "Для службового користування" на предмет
встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути
використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;
розслідування на підставі рішення керівника установи фактів втрати
документів з грифом "Для службового користування" та розголошення
службової інформації;
розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування"
документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком
відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ;
вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити
іноземців або які будуть їм передані.
До складу комісії з питань роботи із службовою інформацією
включаються працівники структурних підрозділів установи, в яких створюється
службова інформація, а також працівники режимно-секретного, мобілізаційного
підрозділів, підрозділів криптографічного та/або технічного захисту інформації
(у разі їх створення), структурного підрозділу з діловодства або
документаційного забезпечення, підрозділу з питань запитів на інформацію або
працівники, відповідальні за виконання відповідних функцій в установі.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в
Офіційному віснику України 04.11.2016).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.10.2016 N 761
Питання проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують
на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або
особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним
ризиком
Постановою Кабінету Міністрів України погоджено пропозицію
Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства фінансів
щодо проведення у 2016 році Державною фіскальною службою перевірки
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають
зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком, під час проведення спеціальної перевірки
стосовно достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за минулий рік.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 03.11.2016).
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3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.10.2016 N 710
Про ефективне використання державних коштів
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено заходи щодо
ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених
для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених
органами державної влади підприємств, установ та організацій, які
використовують кошти державного бюджету.
Також визначено перелік платежів, що здійснюється Державною
казначейською службою та зазначено, що надання кредитів державного
бюджету здійснюється з урахуванням ресурсної забезпеченості загального
фонду державного бюджету, наявних та прогнозних залишків коштів на
єдиному казначейському рахунку, зареєстрованих бюджетних зобов'язань та
пріоритетності проведення видатків і надання кредитів.
Крім цього, рекомендовано органам державної влади та іншим
державним органам, утворених органами державної влади підприємств, установ
та організацій, які використовують кошти державного бюджету затвердити
заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.
Постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. N 65 "Про
економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" визнано такою, що
втратила чинність.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 20.10.2016).
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Національного агентства з питань держслужби України
від 26.09.2016 №193
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2016 р. за N 1369/29499
Про затвердження Порядку проведення Національним агентством України
з питань державної служби та його територіальними органами перевірок
стану дотримання державними органами Закону України "Про державну
службу" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби
Порядок визначає завдання і порядок проведення Нацдержслужбою та її
територіальними органами планових та позапланових перевірок стану
дотримання державними органами вимог Закону та інших нормативноправових актів з питань державної служби.
Зокрема, Порядком передбачається, що предметом перевірок є розпорядчі
та інші документи щодо додержання державними органами визначених Законом
умов реалізації громадянами України права на державну службу.
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Об'єктами перевірки є державні органи, структурні підрозділи, утворені
як юридичні особи публічного права, та територіальні органи цих державних
органів.
Суб'єктами перевірки є посадові особи Нацдержслужби (територіального
органу), особи, залучені за їх згодою Нацдержслужбою (територіальним
органом) відповідно до покладених на них завдань до проведення перевірки.
Нацдержслужба (територіальний орган) здійснює планові та позапланові
перевірки.
Визначено, що основними завданнями перевірки є:
установлення на об'єкті перевірки фактичного стану щодо реалізації
державної політики у сфері державної служби, організації управління
державною службою;
перевірка стану дотримання державними органами вимог Закону та інших
нормативно-правових актів з питань державної служби;
попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених
порушень чинного законодавства та причин неналежного рівня організації
управління державною службою;
надання об'єкту перевірки на підставі аналізу матеріалів перевірки
пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності з питань, що були
предметом перевірки, усунення виявлених недоліків та запобігання їм у
майбутньому.
Порядком визначено, що планова перевірка об'єкта перевірки проводиться
не частіше одного разу на два роки.
Позапланова перевірка проводиться з окремих питань, які є предметом
перевірки, зокрема за скаргою державного службовця категорій "Б" і "В" щодо
прийняття, проходження та припинення державної служби; учасника конкурсу,
який не пройшов конкурсний відбір; з метою перевірки усунення виявлених під
час планової перевірки недоліків та порушень законодавства у сфері державної
служби; за дорученням органу вищого рівня тощо.
За результатами перевірки у строк, що не повинен перевищувати десяти
календарних днів після закінчення перевірки, складається довідка у трьох
примірниках, яка після опрацювання підписується керівником робочої групи та
її членами.
Особи, залучені до проведення перевірки, складають і подають
керівникові робочої групи довідку за результатами перевірки з питань,
віднесених до їх компетенції, з відповідними висновками та рекомендаціями.
Зазначена в довідці конфіденційна або інша інформація з обмеженим
доступом не підлягає розголошенню особами, яким вона стала відома під час
здійснення перевірки.
Наказ Головдержслужби від 29 квітня 2011 року N 116 "Про затвердження
Порядку проведення Головдержслужбою перевірок" визнано таким, що втратив
чинність.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України 18.11.2016).

