ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за листопад 2013 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 24.10.2013 N 663-VIІ
Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності
ринку електричної енергії України та регулює відносини, що виникають у
процесі його функціонування.
Основні умови діяльності суб'єктів ринку електричної енергії та
взаємовідносин між ними регулюються:
1) правилами ринку, які в тому числі визначають правила функціонування
балансуючого ринку та правила функціонування ринку допоміжних послуг;
2) правилами ринку "на добу наперед";
3) кодексом електричних мереж;
4) кодексом комерційного обліку;
5) іншими нормативно-правовими актами.
Правила ринку, правила ринку "на добу наперед" та кодекс комерційного
обліку затверджуються національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, за погодженням із Антимонопольним
комітетом України. Кодекс електричних мереж затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в
електроенергетичному комплексі, за погодженням із національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та Антимонопольним
комітетом України.
Системний оператор адмініструє правила ринку, кодекс комерційного
обліку та кодекс електричних мереж.
Оператор ринку адмініструє правила ринку "на добу наперед".
Правила ринку визначають, зокрема, порядок набуття, призупинення та
позбавлення статусу суб'єкта ринку, а також випадки, в яких може бути
відмовлено в наданні статусу суб'єкта ринку, порядок реєстрації суб'єктів
ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами
про купівлю-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів
електричної енергії, правила функціонування балансуючого ринку, правила
функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на
балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, порядок виставлення
рахунків, порядок внесення змін до правил ринку, положення щодо
функціонування ринку у разі вжиття надзвичайних заходів.
Правила ринку "на добу наперед" визначають, зокрема, порядок набуття,
призупинення та позбавлення статусу учасника ринку "на добу наперед", а
також випадки, в яких суб'єкту господарювання може бути відмовлено в участі
у торгах "на добу наперед", порядок та вимоги до забезпечення виконання
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зобов'язань за договорами на ринку "на добу наперед", порядок організації та
проведення торгів "на добу наперед", порядок визначення ціни (цін) на
електричну енергію (продукти електроенергії), у тому числі у випадках
неконкурентної поведінки, порядок повідомлення адміністратора розрахунків
про укладені договори на ринку "на добу наперед", порядок проведення
розрахунків на ринку "на добу наперед", порядок визначення вартості послуг
оператора ринку та порядок її оплати, порядок розкриття інформації про
діяльність оператора ринку та її оприлюднення, порядок врегулювання спорів
між оператором ринку та учасниками ринку "на добу наперед", порядок
внесення змін до правил ринку "на добу наперед".
Кодекс електричних мереж визначає, зокрема, основні правила технічної
експлуатації, планування, оперативно-технологічного управління та розвитку
електричних мереж (у тому числі правила управління перевантаженнями в
електричних мережах об'єднаної енергетичної системи України), правила
приєднання електроустановок до електричних мереж, типові форми технічних
умов приєднання електроустановок до електричних мереж, а також вимоги до
користувачів об'єднаної енергетичної системи України, у тому числі вичерпний
перелік умов, за яких користувачам може бути відмовлено в наданні доступу до
електричних мереж.
Кодекс комерційного обліку визначає основні положення щодо
організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної
енергії, права та обов'язки суб'єктів ринку, постачальників послуг комерційного
обліку та адміністратора комерційного обліку щодо забезпечення комерційного
обліку електричної енергії, отримання точних і достовірних даних
комерційного обліку та їх агрегації (об'єднання), порядок проведення
акредитації постачальників послуг комерційного обліку та реєстрації
автоматизованих систем комерційного обліку.
Суб'єкти ринку мають право подавати пропозиції щодо внесення змін до
правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж,
кодексу комерційного обліку та інших нормативно-правових актів, що
регламентують функціонування та діяльність ринку електричної енергії
України до відповідних державних органів та суб'єктів, що забезпечують
адміністрування правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу
комерційного обліку, кодексу електричних мереж.
Законом вносяться зміни до Господарського кодексу України, Законів
України "Про електроенергетику", "Про здійснення державних закупівель",
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про природні
монополії" та ін.
Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за
місяцем його опублікування, крім:
статті 10 цього Закону, яка набирає чинності з 1 липня 2017 року;
другого речення абзацу першого частини четвертої статті 15, яке набирає
чинності з 1 липня 2017 року;
частини п'ятої статті 15 цього Закону, яка набирає чинності з дня
введення в дію закону, що регулює особливості здійснення юридичного та
організаційного
відокремлення
електророзподільними
підприємствами
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діяльності з розподілу електричної енергії від діяльності з виробництва,
передачі та постачання електричної енергії;
статті 23, абзацу другого частини четвертої статті 27 цього Закону, які
набирають чинності з 1 липня 2017 року;
підпункту 30 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення",
який набирає чинності з 1 грудня 2014 року;
абзаців другого - четвертого підпункту 19, абзаців третього - восьмого
підпункту 20, підпункту 21 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні
положення", які набирають чинності з 1 січня 2015 року;
абзацу четвертого підпункту 2, абзаців третього, четвертого, дев'ятого,
дванадцятого, тринадцятого, сімнадцятого - дев'ятнадцятого, двадцять другого двадцять шостого підпункту 12, абзацу четвертого підпункту 13, абзацу
дев'ятого підпункту 14, абзацу тринадцятого підпункту 15, абзацу одинадцятого
підпункту 16, абзацу дев'ятого підпункту 18, абзаців п'ятого та шостого
підпункту 19, підпункту 22, абзаців другого - тринадцятого, п'ятнадцятого дев'ятнадцятого та двадцять першого - двадцять третього підпункту 25,
підпункту 27, підпункту 28, абзаців п'ятого, дев'ятого та десятого підпункту 29,
підпункту 31 пункту 4, підпунктів 2 та 3 пункту 10 розділу VI "Прикінцеві та
перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2017
року.
Права та обов'язки суб'єктів ринку електричної енергії щодо їх участі на
ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" та балансуючому
ринку, які передбачені статтями 6, 7 та 8 цього Закону, виникають з 1 липня
2017 року.
2. Закон України
від 24.10.2013 N 661-VIІ
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо здешевлення
вартості робіт з підготовки та проведення земельних торгів
Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, відповідно до
яких знижено граничний рівень виплати винагороди виконавцю земельних
торгів та звільнено їх організаторів від обов‘язкового публікування інформації
про проведення земельних торгів в засобах масової інформації
загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
3. Закон України
від 05.11.2013 N 669-VIІ
Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про теплопостачання"
Законом внесено зміни до Закону України "Про теплопостачання", згідно
з якими до повноважень національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері теплопостачання, додається ліцензування господарської
діяльності у цій сфері, якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектростанціях та атомних електростанціях.
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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
4. Закон України
від 05.11.2013 N 665-VIІ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо коштів від
використання (реалізації) державної частини виробленої продукції
відповідно до угод про розподіл продукції
Законом внесено зміни до Бюджетного кодексу України, якими
встановлено, що:
кошти від використання (реалізації) державної частини виробленої
продукції розподіляються у такій пропорції: 90% - до державного бюджету,
10% - до місцевих бюджетів (крім коштів щодо продукції, виробленої в межах
континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, що
зараховуються до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);
10% відповідних коштів, що спрямовуються до місцевих бюджетів,
зараховуються до бюджету розвитку та розподіляються між місцевими
бюджетами адміністративно-територіальних одиниць, на території яких
знаходиться відповідна ділянка надр, у такому співвідношенні: до бюджету
Автономної Республіки Крим або обласного бюджету - 5%, районного бюджету
- 3,5%, сільського, селищного або міського бюджету - 1,5%. При цьому, якщо
ділянка надр розташована на території декількох адміністративнотериторіальних одиниць, кошти між відповідними місцевими бюджетами
розподіляються в межах встановленого співвідношення у визначеному
Кабінетом Міністрів порядку.
Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пункту 2 цього розділу,
який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
5. Закон України
від 19.11.2013 N 694-VIІ
Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону
здоров'я щодо строків укладення контрактів з керівниками державних,
комунальних закладів охорони здоров'я
Законом вносяться зміни до статті 16 Основ законодавства України про
охорону здоров'я, якими визначено, що керівники державних, комунальних
закладів охорони здоров'я призначаються на посаду шляхом укладення з ними
контракту строком від трьох до п'яти років. Якщо після закінчення строку дії
контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх
припинення, дія контракту вважається продовженою відповідно до закону.
Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу
охорони здоров'я та типова форма такого контракту затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
Контракти з керівниками державних, комунальних закладів охорони
здоров'я, що були укладені до дня набрання чинності цим Законом, діють до
закінчення строку їх дії.
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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 07.11.2013 №620/2013
Про призначення суддів
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президента України призначено ДРАГНЄВІЧ Олену
Володимирівну на посаду судді господарського суду Луганської області
строком на п'ять років.
2. Указ Президента України
від 07.11.2013 №619/2013
Про переведення суддів
Відповідно до статті 73 та частини першої статті 80 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" Указом Президента України переведено суддю
господарського суду Одеської області НОВІКОВУ Риту Георгіївну на роботу
на посаді судді господарського суду Дніпропетровської області.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 07.11.2013 N 814
Про внесення змін до Порядку атестації та державної реєстрації методик
проведення судових експертиз
Постановою Кабінету Міністрів України вносяться зміни до Порядку
атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. N
595.
Постановою визначено порядок внесення змін до методик проведення
судових експертиз, які пройшли атестацію на державну реєстрацію, а також
процедури припинення застосування окремих методик через втрату ними своєї
актуальності.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.11.2013 N 834
Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та
обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
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Постановою Кабінету Міністрів України вносяться зміни до Порядку
ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним
Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19
грудня 2012 р. N 1212, якими узгоджується порядок координації реєстраційних
органів під час реєстрації громадських об’єднань та забезпечується
гармонізація правових норм.
Постановою визначено, що формування виписки з Єдиного державного
реєстру здійснюється державним реєстратором юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від
органів статистики, доходів і зборів даних про взяття на облік громадського
об'єднання.
Формування повідомлення про залишення без розгляду документів, що
подані для проведення державної реєстрації, та про відмову у проведенні
державної реєстрації здійснюється державним реєстратором юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дня
отримання з Реєстру відомостей про громадське об'єднання відповідно до цього
Порядку.
Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
перевіряє за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців не менш як два рази на день (у першій та другій
половині робочого дня) наявність отриманих з Реєстру відомостей про
громадські об'єднання.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.11.2013 N 886
Про затвердження Методики визначення технологічного мінімуму
споживання природного газу для об'єктів у сфері теплопостачання
Кабінету Міністрів України постановою від 13.11.2013 N 886 затвердив
Методику визначення технологічного мінімуму споживання природного газу
для об'єктів у сфері теплопостачання, яка застосовується для визначення
мінімального рівня використання природного газу об'єктом у сфері
теплопостачання незалежно від форми власності, який забезпечує номінальне
функціонування підприємства з метою виробництва теплової енергії для
опалення та гарячого водопостачання.
Метою визначення технологічного мінімуму споживання природного газу
для об'єктів у сфері теплопостачання є недопущення виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.
Суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання щороку до 1 січня
визначають технологічний мінімум споживання природного газу та подають
відомості щодо встановлених величин Раді міністрів АРК, обласним, Київській
та Севастопольській міським держадміністраціям та НАК "Нафтогаз України".
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4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.10.2013 N 868
Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно
та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
Кабінет Міністрів України постановою від 17.10.2013 N 868 затвердив:
- Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень.
Цей Порядок визначає процедуру проведення державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація
прав), перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки
суб'єктів у сфері державної реєстрації прав, а також процедуру взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна.
Державна реєстрація прав на об'єкт незавершеного будівництва в
установлених законом випадках проводиться відповідно до вимог та з
урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
Державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав)
проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб'єкт,
на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме
майно (далі - нотаріус).
Орган державної реєстрації прав проводить:
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно за місцем
розташування такого майна;
державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно
незалежно від місця розташування такого майна;
облік безхазяйного нерухомого майна за місцем розташування такого
майна.
Нотаріус, яким вчинено нотаріальну дію з нерухомим майном, проводить
державну реєстрацію прав, набутих виключно у результаті вчинення такої дії.
У разі коли у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном
виникають речові права, що є похідними від права власності, за відсутності
державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі прав
нотаріус, яким вчиняється нотаріальна дія, одночасно проводить державну
реєстрацію права власності на таке майно та державну реєстрацію речового
права, що є похідним від нього.
Рішення щодо державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін'юст,
приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний
реєстратор).
У випадках, передбачених законодавством, рішення щодо державної
реєстрації прав приймає державний реєстратор Укрдержреєстру.
Державний реєстратор оформляє рішення за допомогою Державного реєстру
прав у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.
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У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на
об'єкти нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, підприємство як єдиний
майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі
частини, квартиру, житлове та нежитлове приміщення.
У разі коли законодавством встановлено вимогу щодо прийняття в
експлуатацію об'єкта нерухомого майна, державна реєстрація права власності
на нього проводиться після прийняття такого об'єкта в експлуатацію в
установленому законодавством порядку.
Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний
майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі
частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на
земельну ділянку, на якій вони розташовані.
Державна реєстрація права власності на квартиру, житлове та нежитлове
приміщення проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності
на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, в яких вони
розташовані.
Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після
державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.
- Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
Цей Порядок визначає процедуру надання інформації з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав),
перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов'язки суб'єктів,
що є учасниками зазначеної процедури.
Дія цього Порядку не поширюється на процедуру надання витягу з
Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень, а також під час взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна, яка здійснюється відповідно до Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Інформація з Державного реєстру прав надається державним
реєстратором прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав (далі державний реєстратор) у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.
Інформація з Державного реєстру прав надається державним
реєстратором незалежно від місця розташування нерухомого майна.
Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав
формуються за допомогою програмного забезпечення зазначеного Реєстру та
оформляються з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює
Мін'юст.
Постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
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1. Наказ Міністерства юстиції України
від 04.11.2013 №2306/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2013 р. за N 1896/24428
Про затвердження Порядку отримання державним реєстратором
інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та
повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців щодо припинення, санації та банкрутства
юридичної особи
Цей Порядок визначає процедуру отримання державним реєстратором
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор)
інформації про емісію цінних паперів юридичними особами, а також
повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи.
Державний реєстратор у день державної реєстрації припинення
юридичної особи відповідно до статей 36 - 39 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляє
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису
до Єдиного державного реєстру.
Державний реєстратор у день внесення до Єдиного державного реєстру
запису: про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи; про
судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи, про проведення санації боржника та призначення керуючого
санацією, про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної
процедури, про припинення провадження у справі про банкрутство юридичної
особи, про ліквідацію юридичної особи - банкрута, про припинення юридичної
особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи; про рішення
Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації
банку, повідомляє про внесення такого запису до Єдиного державного реєстру
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
Повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про внесення запису до Єдиного державного реєстру здійснюється автоматично
програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту
1 цього наказу, який набирає чинності через п'ять місяців з дня його офіційного
опублікування.

2. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики
від 21.11.2013 №1467
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Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2013 р. за N 2043/24575
Про затвердження Порядку фінансування
електроустановок до електричних мереж

послуг

з

приєднання

Цей Порядок врегульовує питання фінансування послуг з приєднання
електроустановок до електричних мереж за рахунок плати за приєднання,
тарифів на передачу електричної енергії та поворотної фінансової допомоги,
яка надається замовником.
Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які
одержали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з передачі
електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами,
передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами та
замовників, які уклали договір про приєднання.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Рішення Конституційного Суду України
1. Рішення Конституційного Суду України
від 19.11.2013 №10-рп/2013
у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) статей 103, 109, 131,
132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII "Прикінцеві
положення", абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5
розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і
статус суддів"
Конституційний Суд України вирішив:
1. Визнати такими, що відповідають Конституції України (є
конституційними), положення статей 103, 109, 136, 137, абзацу четвертого
пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII "Перехідні положення"
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453VI з наступними змінами.
2. Припинити конституційне провадження у справі щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень статей 131, 132, 135,
підпункту 1 пункту 2 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI з наступними
змінами на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" - невідповідність конституційного подання вимогам,
передбаченим цим законом.

2. Рішення Конституційного Суду України
від 26.11.2013 №11-рп/2013
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у справі за конституційним зверненням громадянки Пастух Зінаїди
Іванівни щодо офіційного тлумачення положення частини тринадцятої
статті 37 Закону України "Про державну службу" в системному зв'язку з
положеннями пункту 2 частини першої, частини другої статті 40 Кодексу
законів про працю України, статті 21 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні"
Підставою для розгляду справи є наявність неоднозначного застосування
судами України та іншими органами державної влади положення частини
тринадцятої статті 37 Закону N 3723-ХІІ.
Конституційний Суд України вирішив:
1. В аспекті конституційного звернення положення частини тринадцятої
статті 37 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року N
3723-XII з наступними змінами в системному зв'язку з положеннями пункту 2
частини першої, частини другої статті 40 Кодексу законів про працю України,
статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 року N
3721-XII з наступними змінами необхідно розуміти так, що у разі дострокового
виходу на пенсію державного службовця з посади в органах державної влади
відповідно до чинного законодавства державний службовець за наявності стажу
державної служби не менше 10 років і страхового стажу, необхідного для
призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом
першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування", має право на отримання грошової допомоги в
розмірі 10 місячних посадових окладів, яке не пов'язане з досягненням
пенсійного віку, визначеного в частині першій статті 37 Закону України "Про
державну службу".
3. Рішення Конституційного Суду України
від 28.11.2013 №12-рп/2013
у справі за конституційним зверненням асоціації "Дім авторів музики в
Україні" щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини першої
статті 5 Закону України "Про судовий збір" у взаємозв'язку з
положеннями пункту "г" частини першої статті 49 Закону України "Про
авторське право і суміжні права"
Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України "Про
Конституційний Суд України" є наявність неоднозначного застосування судами
України положень пункту 7 частини першої статті 5 Закону N 3674-УІ.
Конституційний Суд України вирішив:
1. В аспекті конституційного звернення положення пункту 7 частини
першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року N
3674-VI з наступними змінами у взаємозв'язку з положеннями пункту "г"
частини першої статті 49 Закону України "Про авторське право і суміжні права"
від 23 грудня 1993 року N 3792-XII з наступними змінами необхідно розуміти
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так, що організації колективного управління майновими правами суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав, утворені відповідно до частини другої
статті 47 Закону України "Про авторське право і суміжні права", не належать до
тих платників судового збору, які звільняються від його сплати у разі звернення
до суду із заявами щодо захисту прав та інтересів інших осіб у випадках,
передбачених законодавством.
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