ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за листопад 2010 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон ВР України
від 19.10.2010 №2608-УІ
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження
державного регулювання господарської діяльності"
Законом від 19.10.2010 N 2608-VI внесено зміни до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності", Кодексу України про
адміністративні правопорушення та до Митного кодексу України.
Зокрема, зміни які внесено до Закону "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", ліцензуванню більше не підлягають наступні види
господарської діяльності:
- пошук (розвідка) корисних копалин;
- видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне
значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
- виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво пестицидів і агрохімікатів та деякі інші види діяльності.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 17 і
18 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року, та
абзацу тридцять дев'ятого підпункту 4 пункту 11 розділу I цього Закону (щодо
ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з
дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей.
2. Закон ВР України
від 19.10.2010 №2609-УІ
"Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо проведення електронної реєстрації "
Законом України від 19.10.2010 №2609 внесено зміни, відповідно до яких
електронні документи, подані для проведення державної реєстрації у випадках,
передбачених цим Законом, оформляються згідно з вимогами законодавства у
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сфері електронних документів та електронного документообігу, а також
електронного цифрового підпису. Цей Закон набирає чинності через дев"ять
місяців з дня його опублікування.
3. Закон ВР України
від 21.10.2010 №2623-УІ
"Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного
вікна"
Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин, пов'язаних з
підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
4. Закон ВР України
від 21.10.2010 №2624-УІ
"Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого
водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній
власності "
Цей Закон визначає особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів
централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у
комунальній власності, особливості оренди та концесії таких об'єктів.
Дія Закону поширюється на відносини, пов'язані з:
- передачею в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-,
теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності;
- передачею в концесію об'єктів незавершеного будівництва та
законсервованих об'єктів, що перебувають у комунальній власності, які можуть
бути добудовані з метою їх використання для провадження діяльності у сферах
водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг,
пов'язаних з постачанням споживачам тепла;
- наданням концесії на створення (будівництво) об'єкта централізованого
водо-, теплопостачання і водовідведення;
- господарським використанням об'єктів оренди чи концесії відповідно до
цього Закону.
Закон набирає чинності з дня опублікування. Відносини, що виникли з
договорів оренди чи концесії, укладених до набрання ним чинності, регулюються
законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо сторони
договору не погодять між собою іншого.
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5. Закон ВР України
від 21.10.2010 №2625-УІ
"Про внесення змін до статті 271 Закону України "Про планування і забудову
територій" щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і
спорту, медичного та оздоровчого призначення"
Положення цього Закону щодо звільнення замовників будівництва будівель
закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого
призначення від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів поширюються також
на випадки, коли органами місцевого самоврядування прийнято рішення про
встановлення замовникам будівництва будівель закладів освіти та культури,
фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення розміру
пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів, але на день набрання чинності цим
Законом не укладено відповідний договір про пайову участь (внесок) у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.
Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
6. Закон ВР України
від 21.10.2010 №2626-УІ
"Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами
державної власності" "
Згідно частини шістнадцятої статті 11 Закону України "Про управління
об'єктами державної власності": повноважний представник держави у визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку бере участь у загальних зборах
господарського товариства та голосує з кожного питання порядку денного
виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на
представництво, що видається уповноваженим органом управління або Фондом
державного майна України".
7. Закон ВР України
від 04.11.2010 №2674-VI
"Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель
оборони" щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх
сімей"
ВРУ Законом від 04.11.2010 N 2674-VI внесла зміну до Закону "Про
використання земель оборони", якою дозволила використовувати землі оборони
для будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей.
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Разом з цим, ВРУ встановила, що використання земель оборони для
будівництва
об'єктів
соціально-культурного
призначення,
житла
для
військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також соціального та доступного
житла має здійснюватися без зміни їх цільового призначення.
8. Закон ВР України
від 04.11.2010 №2675-VI
"Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
ВРУ Законом від 04.11.2010 №2675-VI внесла зміни до Закону "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якими
визначила особливості банкрутства підприємств, діяльність яких пов’язана з
використанням ядерної енергії.
9. Закон ВР України
від 04.11.2010 №2677-УІ
"Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та
деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення
процедури примусового виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб)"
Закон України "Про виконавче провадження" викладено в новій редакції.
Законом змінюється механізм реалізації та оцінки арештованого державним
виконавцем майна; право оскарження боржником дій або бездіяльність державного
виконавця виключно в судовому порядку.
Законом вносяться відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу
України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського
процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Сімейного
кодексу України, Цивільного кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України, законів України "Про нотаріат", "Про порядок виїзду з
України і в'їзду в Україну громадян України", "Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства", "Про державну виконавчу службу", "Про банки і
банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про
іпотеку".
Закон набирає чинність через 90 днів з дня опублікування.
10. Постанова ВР України
від 04.11.2010 №2681-VI
"Про обрання суддів"
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Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті 128
Конституції України Верховна Рада України постановляє:
Обрати на посади суддів безстроково:
Київського апеляційного господарського суду Маляренка Артема Васильовича;
господарського суду Луганської області Ковалінас Марину Юріївну.
11. Постанова ВР України
від 04.11.2010 №2680-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 Львівської області Ділай Уляну Іванівну;
господарського суду Миколаївської області Коваля Сергія Миколайовича.
12. Постанова ВР України
від 04.11.2010 №2678-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 Харківської області Гребенюк Наталію Володимирівну,
Хачатрян Вікторію Сергіївну;
господарського суду Чернівецької області Швеця Миколу Васильовича.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 15.11.2010 № 1025/2010
"Про внесення змін до Порядку складення присяги суддею, вперше
призначеним на посаду"
Указ вносить зміни до Порядку складення присяги суддею, вперше
призначеним на посаду, затвердженого Указом Президента України від 11 травня
1999 року № 493.
2.Указ Президента України
від 19.11.2010 № 1046/2010
"Про призначення суддів"
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Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції України
постановляю:
Призначити строком на п'ять років у місцевих господарських судах на
посади: судді господарського суду Донецької області Любченко Марію
Олександрівну; судді господарського суду Житомирської області Вельмакіну
Таїсу Миколаївну; судді господарського суду Київської області Зайця Дмитра
Григоровича; судді господарського суду Кіровоградської області Поліщук Ганну
Борисівну; судді господарського суду Львівської області Матвіїва Ростислава
Ігоровича; судді господарського суду Сумської області Котельницьку Вікторію
Леонідівну; суддів господарського суду Чернівецької області Байталюка
Володимира Дмитровича, Гурина Миколу Олександровича.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 03.11.2010 №995
"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Постанова вносить зміни до:
- переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я,
що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які
здійснюються з державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 15 березня 2002 р. № 342;
- постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 03.11.2010 N 999
"Про визначення критеріїв віднесення об'єктів державної власності до таких,
що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
КМУ постановою від 03.11.2010 N 999 встановив, що до об'єктів державної
власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави,
відносяться:
- підприємства ПЕК, які забезпечують цілісність об'єднаної енергетичної
системи України, а також інші підприємства галузі, якщо частка їх продукції за
основним видом діяльності на загальнодержавному ринку товару становить не
менш як 20 відсотків;
- суб'єкти господарювання державного сектору.
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Постанова КМУ від 15.05.2003 N 695 "Про визначення критеріїв віднесення
підприємств (організацій) до таких, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави" визнана такою, що втратила чинність.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 10.11.2010 №1028
"Про внесення змін у додатки 3 і 4 до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. № 865 "
Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3
вересня 2005 р. № 865 "Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів".
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 10.11.2010 №1031
"Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. № 268"
Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9
березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів".
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.11.2010 № 1056
"Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 р. № 1298"
Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери".
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.11.2010 № 1059
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині
додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог
законодавства про працю, є: чисельність працівників; стан оплати праці;
додержання вимог законодавства у разі звільнення працівників за ініціативою
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адміністрації суб'єкта господарювання; порушення вимог законодавства про
працю.
7.Постанова Кабінету Міністрів України
від 10.11.2010 N 1073
"Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного
нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень"
КМУ постановою від 10.11.2010 N 1073 вніс зміни до Порядку видачі
органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств
та оренду приміщень, якими, зокрема, визначив підстави для відмови у видачі чи
анулювання дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.
8.Постанова Кабінету Міністрів України
від 29.11.2010 N 1100
Про перерозподіл та передачу бюджетних призначень у 2010 році
КМУ постановою від 29.11.2010 №1100 відповідно до частини другої статті
26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" здійснив
перерозподіл бюджетних призначень.
Зокрема, прийнято рішення передати бюджетні призначення, передбачені
Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки) за загальним фондом
державного бюджету, за програмою 3511090 "Державні капітальні видатки",
Державній судовій адміністрації - у сумі 31000 тис. гривень (видатки споживання).
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15.11.2010 №2064
"Про розміщення Вищої кваліфікаційної комісії суддів"
КМУ розпорядженням від 03.11.2010 №2064 вирішив: розмістити Вищу
кваліфікаційну комісію суддів у будівлі апеляційного суду міста Києва по вул.
Солом'янській, 2а, в м. Києві.
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17.11.2010 №2113
"Про схвалення Концепції формування та розвитку вищого корпусу
державної служби"
КМУ розпорядженням від 17.11.2010 №2213 схвалив Концепцію
формування та розвитку вищого корпусу державної служби.
Одним з напрямів стратегічних перетворень Програми економічних реформ
на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
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ефективна влада" є підвищення ефективності державного управління шляхом
реформування державної служби та виконавчої влади.
Ефективна діяльність органів державної влади та надання високоякісних
адміністративних послуг можливі за наявності кваліфікованих управлінських
кадрів вищого рівня, зокрема вищого корпусу державної служби.
Метою цієї Концепції є визначення шляхів та способів реалізації державної
політики щодо формування та розвитку вищого корпусу державної служби, що
забезпечить поліпшення якості та ефективності державного управління.
Реалізація Концепції розрахована на 2011 - 2015 роки.
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15.11.2010 №2130
"Про перенесення робочих днів у 2011 році"
З метою створення сприятливих умов для святкування 8 березня та 28
червня, а також раціонального використання робочого часу КМУ розпорядженням
від 15.11.2010 №2130-р рекомендував перенести в порядку і на умовах,
установлених законодавством, у 2011 році для працівників, яким встановлено
п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з:
- понеділка 7 березня - на суботу 12 березня;
- понеділка 27 червня - на суботу 25 червня.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні встановлює
НБУ.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України:
1. Наказ Головного управління державної служби України
від 04.08.2010 №214
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2010 р. за N 1089/18384
"Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців"
Головдержслужба наказом від 04.08.2010 N 214 затвердила Загальні
правила поведінки державних службовців та рекомендувала посадовим особам
органів місцевого самоврядування при виконанні службових обов'язків керуватися
цим наказом.
Так, Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки,
доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних
службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів. Вони ґрунтуються на
Конституції України та визначених ст. 3 Закону "Про державну службу" принципах
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державної служби, спрямовані на підвищення авторитету державної служби та
зміцнення репутації державних службовців, а також інформування громадян про
норми поведінки, яких вони мають очікувати від державних службовців.
Загальні правила встановлюють основні вимоги до етики працівників органів
державної влади, що займають посади, віднесені до відповідних категорій посад
державних службовців згідно із Законом "Про державну службу".
При прийнятті на державну службу державний службовець повинен
ознайомитися з цими Загальними правилами, про що робиться письмовий запис
у його особовій справі.
У зв'язку з прийняттям зазначеного наказу Головдержслужба визнала
таким, що втратив чинність, наказ від 23.10.2000 N 58 "Про затвердження
Загальних правил поведінки державного службовця".
2. Наказ Міністерства економіки України
від 26.10.2010 N 1361
"Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства"
Мінекономіки наказом від 26.10.2010 N 1361 внесло зміни до Методичних
рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак
дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства, виклавши їх у новій редакції.
Ці Методичні рекомендації затверджені з метою забезпечення однозначності
підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак
дій, передбачених статтями 218, 219 і 220 Кримінального кодексу України, приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а
також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для
здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств.
3. Рішення Ради суддів України
від 26.11.2010 N 30
"Щодо Положення про автоматизовану систему документообігу суду"
Рада суддів України рішенням від 26.11.2010 N 30 затвердила Положення
про автоматизовану систему документообігу суду, що визначає порядок
функціонування автоматизованої системи документообігу в судах загальної
юрисдикції, яка забезпечує:
- об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням
принципів черговості, рівної кількості справ для кожного судді, вірогідності, з
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врахуванням завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог
процесуального закону;
- надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду
справ, в яких вони є учасниками процесу;
- централізоване зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних
документів;
- підготовку статистичних даних;
- реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, етапів її руху;
- видачу судових рішень та виконавчих документів на підставі наявних у
автоматизованій системі даних;
- передачу справ до електронного архіву.
Положенням не регулюється порядок ведення діловодства з питань роботи з
кадрами.
Положення погоджене наказом ДСА від 26.11.2010 N 188 та вводиться в дію
з 1 січня 2011 р.

06.11.2010р.
ВГСУ

Управління законодавства
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