ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за листопад 2011 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 03.11.2011 № 3993-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" щодо розширення мережі дозвільних центрів"
Законом вносяться зміни до Закону України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності", якими, зокрема, запроваджується створення
дозвільних центрів на обласному (регіональному) рівні додатково до діючих
дозвільних центрів у містах обласного та/або республіканського Автономної
Республіки Крим значення (її виконавчого органу), районної та районної у
містах Києві і Севастополі державних адміністрацій (далі - місцевих дозвільних
центрів).
Цей Закон набирає чинності з 3 січня 2012 року.
2. Закон України
від 03.11.2011 № 3994-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" щодо порядку видачі копії ліцензії"
Законом вносяться зміни до Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності", яким змінюється процедура видачі копії
ліцензії.
Зокрема, змінами визначається, що місцем провадження фізичною
особою - підприємцем
(ФОП) господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню, є територія, приміщення, що відповідають вимогам ліцензійних
умов та належать фізичній особі - підприємцю на праві власності та/або
користування.
У разі наявності у заявника – юридичній особи філій, інших
відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена
діяльність, а у заявника - ФОП місць провадження заявленої діяльності у заяві
зазначається їх місцезнаходження.
Копію ліцензії юридичній собі видаватимуть на кожну філію, інший
відокремлений підрозділ, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у
ліцензії вид господарської діяльності, а ліцензіату - ФОП на кожне місце
провадження господарської діяльності у порядку визначеному ст.ст. 10 та 11
Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
3. Закон України
від 03.11.2011 № 3995-VI
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"Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності""
Законом вносяться зміни до Пунктів 118 і 119 Переліку документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом
України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності". Зокрема змінами виключені свідоцтва про право на зайняття
адвокатською та нотаріальною діяльністю.
Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України
"Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності", а саме з 1 січня 2012 року.
4. Закон України
від 03.11.2011 № 3998-VI
Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби"
Законом вносяться зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські
засоби", щодо приведення порядку реєстрації лікарських засобів до
міжнародних стандартів.
Якщо лікарський засіб, зареєстрований на підставі поданої в повному
обсязі (повної) реєстраційної інформації (далі - референтний/оригінальний
лікарський засіб), зареєстровано в Україні вперше, державна реєстрація іншого
лікарського засобу, що містить ту саму діючу речовину, що й
референтний/оригінальний лікарський засіб, можлива не раніше ніж через п'ять
років з дня першої реєстрації референтного/оригінального лікарського засобу в
Україні, якщо інше не передбачено цією статтею. Зазначена вимога не
поширюється на випадки, коли заявник відповідно до закону одержав право
посилатися
та/або
використовувати
реєстраційну
інформацію
референтного/оригінального лікарського засобу або подав власну повну
реєстраційну інформацію, що відповідає вимогам до реєстраційної інформації
референтного/оригінального лікарського засобу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
5. Закон України
від 03.11.2011 № 4001-VI
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"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність з
Конституцією України"
Законом, відповідно до Рішення Конституційного Суду України від
11 березня 2011 року N 2-рп/2011 вносяться зміни до статей 25 і 40
Закону України "Про Вищу раду юстиції" та статті 188 32 Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо повноваження
Вищої ради юстиції при розгляді справ.
Суть змін полягає в тому, що відповідно до частини 3 статті 25 Закону
для здійснення повноважень Вищої ради юстиції (далі - ВРЮ) члену Вищої
ради юстиції надається право витребувати від судів закінчені розглядом судові
справи або їх копії, ознайомлюватися із справами, розгляд яких не закінчено,
отримувати пояснення від суддів чи прокурорів, робити відповідні запити,
копії, вивчати особові справи суддів і прокурорів. Частиною 4 ст. 25 Закону
також надається право ВРЮ та члену ВРЮ витребувати копію матеріалів
судової справи, яку повернуто на новий судовий розгляд, в частині, що
розглядалась попереднім суддею (у нормі Закону, яка визнана
неконституційною Конституційним Судом України, передбачалось право
витребувати копії судових справ, розгляд яких не закінчено).
Закон набирає чинності з 30 листопада 2011 року.
6. Закон України
від 04.11.2011 № 4012-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2011 рік" (щодо судового збору та інших питань)"
Законом вносяться зміни до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2011 рік".
Зокрема, збільшується доходна частина Державного бюджету України за
рахунок надходжень від судового збору, який має зараховуватися до
спеціального фонду держбюджету у зв'язку з набранням чинності Закону
України "Про судовий збір" з 1 листопада 2011 р..
Додаткові надходження до Державного бюджету передбачається
спрямувати на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріальнотехнічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування
Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади,
комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу,
придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної
техніки, впровадження електронного цифрового підпису.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
7. Закон України
від 04.11.2011 № 4014-VI
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"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності"
Законом вносяться зміни до Податкового кодексу України та до Законів
України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства",
"Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг", "Про державну підтримку малого
підприємництва", до Закону України від 7 липня 2011 року N 3609-VI "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу
України".
Передбачається, зокрема, що фізичні і юридичні особи можуть
застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва за критеріями, які визначені в залежності від розміру
мінімальної заробітної плати, упорядкувати види діяльності, при здійсненні
яких дозволяється застосовувати спрощену систему оподаткування. З цією
метою вносяться відповідні комплексні зміни до Податкового кодексу України,
а саме, включено Главу 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та
звітності» в розділ XIV Податкового кодексу України.
Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про
прибутковий податок з громадян", визнано таким, що втратив чинність.
У зв'язку з набранням чинності цим Законом відповідно до пункту 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України припиняється дія
Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
8. Закон України
від 15.11.2011 N 4018-VI
"Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні""
Законом вносяться зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні , відповідно до яких
при поданні документів до ФДМУ для розгляду питання про видачу
сертифіката суб'єкта оціночної діяльності копії кваліфікаційних свідоцтв
оцінювачів не мають бути нотаріально посвідчені.
Зміни внесено до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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9. Закон України
від 15.11.2011 N 4023-VI
"Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" щодо ліцензування діяльності у сфері
інтелектуальної власності"
Метою Закону є усунення недоліків та неточностей при застосуванні
законодавства України у таких сферах як інтелектуальна власність та
ліцензування певних видів господарської діяльності шляхом приведення їх у
відповідність між собою.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
10. Закон України
від 17.11.2011 N 4052-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності""
Законом вносяться зміни до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності", зокрема надається право на виконання реконструкції
або капітального ремонту житлових будинків у межах земель їх розміщення за
відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, тільки у випадках, коли такі будівельні роботи
виконуються за кошти державного або місцевих бюджетів.
Крім того, пропонується на один рік (до 1 січня 2013 року) відстрочити
набуття чинності частин третьої та четвертої статті 24 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності", якими забороняється передача
(надання) земель державної або комунальної власності у власність чи
користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб за
відсутності плану зонування або детального плану території, або зміна
цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування
території та детальному плану.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
11. Закон України
від 17.11.2011 N 4053-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"
щодо вдосконалення механізму укладення угод про розподіл
продукції"
Законом вносяться зміни до Закону України "Про угоди про розподіл
продукції", відповідно до яких вдосконалюється механізм укладення угод про
розподіл продукції та розширюється можливість для розвитку українських
пошукових та видобувних компаній, створених за участю держави шляхом
використання міжнародної практики щодо угод про розподіл продукції, коли
приймаюча країна проводить відкритий конкурс на право укладення таких угод
із умовою, що переможець конкурсу здійснює проект в партнерстві із
заздалегідь визначеною національною компанією.
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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
12. Закон України
від 17.11.2011 N 4057-VI
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання
інвестицій у вітчизняну економіку"
Законом внесено зміни до Податкового кодексу України.
Метою Закону є створення привабливого інвестиційного клімату, тому
пропонується: відмінити оподаткування доходів, які виникають у разі валютних
коливань при внесенні інвестицій, виражених в іноземній валюті; скасувати
необхідність сплати авансового внеску з податку на прибуток для підприємств,
прибуток яких звільнено від оподаткування; надати можливість погашення
концесіонерами податкового боргу та перераховування в їх розпорядження сум
надміру сплачених та невідшкодованих податків (зборів) підприємств
державної чи комунальної власності, переданих у концесію; уточнити
положення щодо віднесення концесійних платежів до валових витрат;
виключити з об'єкта оподаткування ПДВ орендну (концесійну) плату за
договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна;
стимулювати виробництво та застосування генеруючого обладнання для
виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії.
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
13. Закон України
від 18.11.2011 N 4065-VI
"Про внесення змін до статті 171 Закону України "Про електроенергетику"
щодо визначення питомої ваги українських товарів у вартості
будівництва об'єкта електроенергетики"
Законом вносяться зміни до статті 171 Закону України "Про
електроенергетику", відповідно до яких уточнюються терміни застосування
порядку стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел
енергії для об'єктів електроенергетики, що будуються з використанням
сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського
походження. Зокрема, передбачається, що "зазначений порядок стимулювання
виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії для об'єктів
електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та
введених в експлуатацію до 1 січня 2013 року, застосовується за умови, що
питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг
українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта
електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії, становить не менше 15 відсотків, для об'єктів,
будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію
після 1 січня 2013 року - не менше 30 відсотків, для об'єктів, будівництво яких
розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію після 1 січня 2014
року - не менше 50 відсотків. Додатковою умовою застосування зазначеного
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порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії
сонячного випромінювання є використання на об'єктах електроенергетики,
введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року, сонячних модулів, у вартості
виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження
становить не менше ніж 30 відсотків, а після 1 січня 2014 року - 50 відсотків".
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
14. Постанова Верховної Ради України
від 03.11.2011 №4004-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 Нєсвєтову Надію Миколаївну.
15. Постанова Верховної Ради України
від 17.11.2011 №4048-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: Львівського апеляційно
го господарського суду Малех Ірину Богданівну; Одеського апеляційного
господарського суду Головея Віктора Миколайовича.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 23.11.2011 року №1057/2011
"Про ліквідацію Національної комісії регулювання електроенергетики
України"
Президент України постановив:
1.Ліквідувати Національну комісію регулювання електроенергетики
України.
2.Визнати такими, що втратили чинність:
статтю 1 Указу Президента України від 8 грудня 1994 року N 738 "Про
Національну комісію з питань регулювання електроенергетики";
Указ Президента України від 14 березня 1995 року N 213 "Про заходи
щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України";
Указ Президента України від 19 серпня 1997 року N 853 "Про заходи
щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій";
Указ Президента України від 11 грудня 1997 року N 1350 "Про внесення
змін до Указу Президента України від 19 серпня 1997 року N 853";
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Указ Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання
Національної комісії регулювання електроенергетики України";
статтю 11 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019
"Про внесення змін і доповнень до деяких Указів Президента України";
Указ Президента України від 30 грудня 1998 року N 1406 "Про внесення
зміни до Указу Президента України від 19 серпня 1997 року N 853";
Указ Президента України від 1 лютого 1999 року N 108 "Про внесення
змін і доповнень до Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України";
Указ Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1167 "Питання
Національної комісії регулювання електроенергетики України".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
2. Указ Президента України
від 23.11.2011 року №1059/2011
"Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики"
Президент України постановив:
- утворити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики.
- затвердити Положення про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики.
Положенням визначено, що Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), є державним колегіальним органом,
підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України.
НКРЕ є органом державного регулювання діяльності в енергетиці.
Основними завданнями НКРЕ є:
- державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у
сферах електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках із використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - сфера
теплопостачання), на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу
(метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ),
нафти та нафтопродуктів;
- сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання
електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню
конкурентного середовища у сфері теплопостачання;
- забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сфері енергетики
та нафтогазовому комплексі;
- сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі
збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів
товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних
монополій;
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- захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані
природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики,
теплопостачання та нафтогазовому комплексі.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
3. Указ Президента України
від 23.11.2011 року №1073/2011
"Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг є державним колегіальним органом, підпорядкованим
Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.
Основними завданнями Комісії є здійснення державного регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на
суміжних ринках шляхом:
- збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та
держави;
- захисту прав споживачів товарів і послуг у частині отримання товарів і
послуг належної якості та в достатньому обсязі за економічно обґрунтованими
цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на
них;
- формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики
на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у
сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення,
сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;
- забезпечення самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та
суб'єктів господарювання на суміжних ринках;
- обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику
та сприяння конкуренції на суміжних ринках у сфері теплопостачання і
централізованого водопостачання та водовідведення з метою забезпечення
ефективного функціонування відповідних галузей, тощо.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
4. Указ Президента України
від 23.11.2011 року №1063/2011
"Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку"
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним
колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним
Верховній Раді України.
Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку є:
- формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо
розвитку і функціонування ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в
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Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до
міжнародних стандартів;
- координація діяльності державних органів з питань функціонування в
Україні ринку цінних паперів та похідних (деривативів;
- здійснення державного регулювання та контролю за емісією і обігом
цінних паперів та похідних (деривативів) на території України;
- захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і
припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів та законодавства
про акціонерні товариства, застосування санкцій за порушення законодавства у
межах своїх повноважень;
- узагальнення практики застосування законодавства України з питань
емісії (випуску) та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій
щодо його вдосконалення,тощо.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
5. Указ Президента України
від 11.11.2011 року №1040/2011
"Про звільнення суддів"
Указом Президент України, відповідно до пунктів 1 і 9 частини п'ятої
статті 126 Конституції України було звільнено суддю господарського суду
Миколаївської області Горобченка Дмитра Миколайовича - у зв'язку із
закінченням строку, на який його призначено.
6. Указ Президента України
від 23.11.2011 року №1065/2011
"Про ліквідацію Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України"
Указом Президента України було ліквідовано Національну комісію з
питань регулювання зв'язку України.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
7. Указ Президента України
від 23.11.2011 року №1069/2011
"Про ліквідацію Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України"
Президент України постановив:
1. Ліквідувати Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
- Указ Президента України від 11 грудня 2002 року N 1153 "Про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України";
- Указ Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 "Про Положення
про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України";
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- пункт 57 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 280 "Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів
Президента України";
- Указ Президента України від 12 вересня 2005 року N 1240 "Про
внесення зміни до пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 16.11.2011 р. № 1182
"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що
забезпечують
еколого-економічне
обґрунтування
сівозміни
та
впорядкування угідь"
Кабінетом Міністрів України відповідно до частини третьої статті 52
Закону України "Про землеустрій" затверджено Порядок розроблення проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь (далі - проект землеустрою).
Проект
землеустрою
розробляється
з
метою
організації
сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських
угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення
сільськогосподарського
виробництва,
забезпечення
раціонального
використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного
середовища і покращення природних ландшафтів.
Проект землеустрою розробляється на підставі рішення відповідного
органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або суду про
проведення робіт із землеустрою та укладеного відповідно до нього договору
між землевласником (землекористувачем) та розробником проекту
землеустрою.
Розробником проекту землеустрою може бути юридична або фізична
особа, яка має ліцензію на проведення відповідних робіт із землеустрою.
Замовником проекту землеустрою може бути сільська, селищна, міська
рада або районна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація,
землевласник, землекористувач
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 02.11.2011 р. № 1126
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України"
Постановою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України до
таких нормативно-правових актів:
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- порядку ведення особових справ державних службовців в органах
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 травня 1998 р. N 731;
- постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1422
"Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади";
- порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15
лютого 2002 р. N 169.
Зокрема, зміни стосуються проходження державної служби та проведення
заходів відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції".
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 09.11.2011 р. № 1156
"Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України"
Постановою внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N
950 виклавши його в новій редакції.
Регламент Кабінету Міністрів України встановлює порядок проведення
засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, визначає
інші процедурні питання його діяльності.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 16.11.2011 р. № 1182
"Про затвердження модельного статуту
відповідальністю"

товариства

з

обмеженою

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено модельний статут
товариства з обмеженою відповідальністю.
Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) утворено
відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України
"Про господарські товариства" та діє на підставі цього модельного статуту (далі
- Статут).
Вид Товариства, його найменування, місцезнаходження, мета і предмет
діяльності, склад учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного
з учасників, порядок внесення ними вкладів зазначаються у рішенні про
утворення Товариства.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 16.11.2011 р. № 1195
"Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки
державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним
або комунальним установам чи організаціям"
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Порядок установлює процедуру передачі особами, зазначеними у пункті 1
та підпунктах "а" і "б" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції", дарунків, отриманих ними як
подарунки державі, державним або комунальним установам чи організаціям, у
яких уповноважені особи працюють або які представляють.
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 16.11.2011 р. № 1248
"Про внесення зміни до Методики експертної грошової оцінки земельних
ділянок"
Постановою внесено зміни до Методики експертної грошової оцінки
земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11
жовтня 2002 р. N 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок".
Оцінка права оренди земельної ділянки або користування чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) і право
користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
ґрунтується на попередньому визначенні ринкової вартості земельної ділянки.
За методичним підходом, що базується на капіталізації доходу, вартість
права оренди земельної ділянки або права користування земельною ділянкою
на умовах емфітевзису чи суперфіцію визначається як поточна вартість
майбутнього додаткового доходу для орендаря земельної ділянки чи
користувача земельної ділянки,наданої на умовах емфітевзису чи суперфіцію,
за формулою, що наводиться.
7. Постанова Кабінету Міністрів України
від 30.11.2011 р. № 1232
"Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві"
Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з
працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від
форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених
підрозділах.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.
8. Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.11.2011 р. № 1240
"Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії
корупції на 2011 - 2015 роки"
Кабінетом Міністрів України затверджено Державну програму щодо
запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки .
Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в
Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на
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2011 - 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. N
1001, шляхом:
продовження реформування антикорупційного законодавства відповідно
до міжнародних стандартів;
ефективного застосування антикорупційного законодавства органами
державної влади і органами місцевого самоврядування;
створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності
органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;
формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до
корупції як суспільно-небезпечного явища, тощо.
9. Постанова Кабінету Міністрів України
від 30.11.2011 р. № 1242
"Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади"
Постановою затверджено Типову інструкцію з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади (далі - Інструкція).
Ця Інструкція встановлює загальні положення щодо функціонування
структурних підрозділів з діловодства у центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади (далі - установи), вимоги до документування управлінської інформації та
організації роботи з документами в установах незалежно від способу фіксації та
відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку,
реєстрацію, облік і контроль за виконанням.
Порядок організації електронного документообігу із застосуванням
електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в
діловодстві установи, здійснення діловодства стосовно документів, що містять
інформацію з обмеженим доступом, здійснення діловодства за зверненнями
громадян, запитами на інформацію визначаються окремими нормативноправовими актами.
Установи організовують діловодство на підставі власних інструкцій з
діловодства (далі - інструкції установ), що розробляються на підставі цієї
Інструкції, а також регламентів та національних стандартів на організаційнорозпорядчу документацію (далі - регламенти та національні стандарти).
Технології автоматизованого опрацювання задокументованої інформації в
установі повинні відповідати вимогам інструкції установи.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 "Про
затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади" визнана такою, що втратила
чинність.
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України
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від 28.11.2011 р. № 1198-р
"Про схвалення Концепції реформування системи підвищення
кваліфікації
державних
службовців,
посадових
осіб
місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад"
Метою Концепції є визначення шляхів і способів забезпечення
підвищення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад шляхом створення
належних умов для їх безперервного навчання в навчальних закладах системи
підвищення кваліфікації, шляхом стажування, а також самостійного навчання з
урахуванням кращої світової практики та вітчизняних традицій.
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16.11.2011 р. № 1170-р
"Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності"
Метою Концепції є визначення шляхів удосконалення механізму
ліцензування за основними принципами, а саме:
збереження єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності
та визначення його особливостей для окремих видів зазначеної діяльності, що
обумовлені специфікою їх провадження;
законодавче закріплення критеріїв, з урахуванням яких ухвалюються
рішення про введення ліцензування певного виду діяльності;
забезпечення балансу інтересів держави, суб'єктів господарювання,
діяльність яких підлягає ліцензуванню, та споживачів;
забезпечення прозорості діяльності органів ліцензування;
застосування гармонізованих із міжнародними та європейськими
стандартами вимог щодо ліцензування, тощо.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Постанова Правління Національного Банку України
від 15.11.2011 № 407
"Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку"
Нестабільність міжнародних фінансових ринків обумовлює необхідність
завчасної мінімізації ризиків, тому Постановою Правління Національного
банку України установлюється з 30 листопада 2011 року порядок формування
обов'язкових резервів банками України.
2. Наказ Міністерства юстиції України
від 08.11.2011 №3285/5
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Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 листопада 2011 р. за N 1284/20022
"Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з видачі,
переоформлення та видачі дубліката ліцензії на провадження
господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів)"
Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги
щодо видачі, переоформлення та видачі дубліката ліцензії на провадження
господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), склад, послідовність дій одержувача та
адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та
якості.
Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, Міністерство юстиції України (Управління з питань банкрутства Департаменту
нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального
органу).
Одержувачами адміністративної послуги є фізичні особи - підприємці, які
мають намір провадити або проваджують господарську діяльність як
арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори).
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 11.11.2011 №3305/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2011 р. за N 1297/20035
"Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги
з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство"
Наказом Міністерства юстиції України затверджено Типовий стандарт
надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство,
Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство (далі - довідка), надається за
письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно
порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство,
визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, який подається до
відповідного структурного підрозділу Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують
реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі - територіальні органи з
питань банкрутства), за місцезнаходженням боржника.
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Довідка надається безоплатно.
Довідка надається виключно відносно юридичної особи чи фізичної
особи - підприємця, яка подає запит на отримання довідки.
4. Наказ Міністерства юстиції України
від 24.11.2011 №3380/5
"Про деякі питання доступу банків до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно"
Порядок визначає умови та підстави доступу банків до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно при здійсненні операцій з іпотеки.
Наказ набирає чинності з 01 січня 2012 року.
5. Розпорядження Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 28.11.2011 № 215-р.
"Про врегулювання взаємовідносин енергопостачальних компаній та
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (житлово-будівельних
кооперативів)"
Незалежно від форми управління багатоквартирним житловим будинком
(об'єднання співвласників багатоквартирного будинку,житлово-будівельний
кооператив, житлово-експлуатаційна організація тощо), питання щодо
постачання електричної енергії споживачам - власникам квартир (мешканцям)
відповідних багатоквартирних житлових будинків має бути врегульоване за
вибраною безпосередньо самими споживачами (власниками квартир) однією із
двох можливих схем, передбаченим даним розпорядженням.
6. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30.08.2011 N 1181
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2011 р. за N 1308/20046
"Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу
публічного або приватного акціонерного товариства"
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) своїм
рішенням затвердила Порядок збільшення (зменьшення) статутного капіталу
публічного або приватного акціонерного товариства, дія якого поширюється на
публічні та приватні акціонерні товариства (АТ) (крім інститутів спільного
інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу і
не поширюється на випадки збільшення статутного капіталу АТ, яке
здійснюється у зв'язку з переведенням зобов'язань товариства в акції, зміни
розміру статутного капіталу АТ під час приєднання або виділу.
Зокрема, АТ не має права приймати рішення про збільшення статутного
капіталу шляхом публічного розміщення акцій у випадках, якщо розмір
власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково
розміщуються АТ, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.
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Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
14.12.2011р.

Відділ по роботі з актами
законодавства ВГСУ
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