ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за грудень 2010 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Кодекс України.
від 02.12.2010 № 2755-VI.
Податковий кодекс України
Верховна Рада України затвердила Податковий кодекс України, який
регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів,
зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права
та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки
їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також
відповідальність за порушення податкового законодавства.
Кодекс набирає чинності 1 січня 2011 року
2. Закон України
від 02.12.2010 № 2756-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
прийняттям Податкового кодексу України"
У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України, внесено зміни до
низки законодавчих актів України:
1.Цивільного, Господарського, Кримінального, Кримінальнопроцесуального кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства
України, у новий Бюджетний кодекс України;
2. Законів України "Про охорону навколишнього природного
середовища", "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України", "Про рекламу","Про автомобільні дороги", "Про банки і банківську
діяльність", "Про угоди про розподіл продукції", "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про питну воду та питне
водопостачання", "Про радіочастотний ресурс України", "Про оренду
землі","Про відходи", "Про державну податкову службу в Україні","Про
державну реєстрацію актів цивільного стану","Про місцеве самоврядування в
Україні", "Про страхування", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців","Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні", "Про Національний архівний фонд та архівні
установи", "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про цінні папери
та фондовий ринок", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності", "Про Митний тариф України", "Про
державну підтримку сільського господарства України", "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
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внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про прокуратуру", "Про
судоустрій і статус суддів", "Про пріоритетність соціального розвитку села
та агропромислового комплексу в народному господарстві", "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів", "Про державну службу", "Про приватизацію
державного майна" та інших законів.
Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Податковим
кодексом України, крім абзаців другого - четвертого підпункту 4 та
абзаців тринадцятого - п'ятнадцятого підпункту 9 пункту 25 розділу I
цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
3. Закон України
від 02.12.2010 року №2741-УІ
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту
прав споживачів"
Законом вносяться зміни до статті 707 Цивільного кодексу України,
згідно яких покупець має право протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі
(зараз - з моменту передання йому) непродовольчого товару, якщо
триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти непродовольчий
товар належної якості у місці купівлі або інших місцях, оголошених
продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону,
комплектації тощо. Аналогічні за своєю суттю зміни внесено до частини 1
статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів".
4.Закон України
від 02.12.2010 року №2748-УІ
"Про внесення змін до розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
України "Про судоустрій і статус суддів" щодо передачі справ,
пов'язаних із соціальними виплатами"
У зв'язку з прийняттям Конституційним Судом України рішення від 9
вересня 2010 року N 19-рп/2010 у справі щодо підвідомчості справ,
пов'язаних із соціальними виплатами, прийнято Закон від 02.12.2010 N
2748-VI "Про внесення змін до розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
України "Про судоустрій і статус суддів" щодо передачі справ, пов'язаних із
соціальними виплатами", який вносить зміни до пункту 1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
5.Закон України
від 03.12.2010 року № 2751-VІ
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
телекомунікації" (щодо визначення ринку телекомунікаційних послуг
доступу)"
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Законом вносяться зміни до Закону України "Про телекомунікації", які
направлені на удосконалення правового регулювання сфери телекомунікацій,
визначення ринку послуг доступу до телекомунікаційних мереж операторів
та запровадження механізму встановлення і регулювання розрахункових такс
за послуги доступу тих операторів, що підпадають під визначення операторів
телекомунікацій, що мають істотний вплив на ринку телекомунікаційних
послуг доступу.
6. Закон України
від 3.12.2010 року № 2753-VІ
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські
перевезення"
Законом внесено зміни до законодавчих актів України:
1. Кодексу торговельного мореплавства та Повітряного кодексу України;
2. Законів України "Про залізничний транспорт", "Про відповідальність за
повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних
документів для в'їзду в Україну","Про автомобільний транспорт","Про
прикордонний контроль".
Законом встановлюється обов'язок перевірки наявності у пасажира
документів, необхідних для в'їзду до держави прямування, встановлюється
також для перевезень морським, залізничним та автомобільним транспортом.
Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
7.Закон України
від 3.12.2010 року № 2773-VІ
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік"
Законом внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік", з метою визначення у поточному році Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
головним розпорядником бюджетних коштів та передбачення бюджетних
призначень загального фонду державного бюджету на його утримання.
8.Закон України
від 03.12.2010 № 2774-VI
"Про деякі питання організації бюджетного процесу у 2010 році"
Закон України від 03.12.2010 № 2774-VI визначає організаційноправові заходи належного виконання Держбюджету України у 2010 році,
зокрема:
1. Дозволено в процесі приватизації державного майна покупцям іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями
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здійснювати оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній
валюті;
2. Надано право органам державної податкової служби
застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати
до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках,
порядку та розмірі, встановлених законодавством, а також стягувати до
держбюджету суми заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та
фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та нарахованої на неї
пені у порядку, передбаченому Законом "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";
3. Встановлено, що виплата дивідендів здійснюється господарським
товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого
прибутку у розмірі не менше 30 відсотків. При цьому розмір виплати
дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерного
товариства.
Закон застосовується з 30 листопада 2010 року та діє до 1 січня 2011
року.
9. Закон України
від 17.12. 2010 року № 2795-VI
"Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про тимчасову
заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення
плати за житлово-комунальні послуги"
Законом внесено зміни до Закону України "Про тимчасову заборону
стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за
житлово-комунальні послуги" , відповідно до яких припиняється дія Закону з
1 січня 2011 року та відновлюється стягнення пені за несвоєчасну оплату
населенням ЖК-послуг. Нарахування та стягнення пені за несвоєчасне
внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюються на суму
заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.
10. Закон України
від 21.12. 2010 року № 2808-VI
"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
щодо запобігання та протидії корупції"
Законом України від 21.12.2010 N 2808-VI, внесено зміни, відповідно
до якого втрачають чинність:
Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції";
Закон України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення
корупційних правопорушень";
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення";
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
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11. Закон України
від 23.12. 2010 року № 2856-VI
"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України"
Законом України від 23.12.2010 N 2856-VI внесено зміни до
Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року та інших законодавчих
актів. Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року, а підпункт 2 пункту 21
розділу I цього Закону діє до 1 січня 2012 року.
12. Закон України
від 23.12. 2010 року № 2857-VI
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Законом України від 23.12.2010 р. №2857-УІ "Про Державний бюджет
України на 2011 рік" визначено: доходи - 281.464.879,4 тис. грн.,видатки 321.920.850,3 тис. грн., дефіцит - 38.843.000 тис. грн..
На 31 грудня 2011 року граничний обсяг державного боргу установлено в
сумі 375.643.401,9 тис. гривень.
Мінімальна заробітна плата:
з 1 січня 2011 року - 941 грн. на місяць, у погодинному розмірі - 5,66 грн.;
з 1 квітня 2011 року - 960 грн. на місяць, у погодинному розмірі - 5,77 грн.;
з 1 жовтня 2011 року - 985 грн. на місяць, у погодинному розмірі - 5,92 грн.;
з 1 грудня 2011 року - 1004 грн. на місяць, у погодинному розмірі - 6,04 грн.
Прожитковий мінімум:
з 1 січня - 894 грн., з 1 квітня - 911 грн., з 1 жовтня - 934 грн., з 1 грудня - 953
грн..
Прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто відноситься до
основних соціальних і демографічних груп населення, встановлено в
розмірах:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 816 грн., з 1 квітня - 832 грн., з 1 жовтня 853 грн., з 1 грудня - 870 грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 977
грн., з 1 квітня - 997 грн., з 1 жовтня - 1022 грн., з 1 грудня - 1042 грн.;
працездатних осіб: з 1 січня - 941 грн., з 1 квітня - 960 грн., з 1 жовтня - 985
грн., з 1 грудня - 1004 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 750
грн., з 1 квітня - 764 грн., з 1 жовтня - 784 грн., з 1 грудня - 800 грн.
Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
13. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 року №2759-УІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
на посади суддів безстроково: Дніпропетровського апеляційного
господарського суду Темкіжева Ігоря Хажмуридовича; Рівненського
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апеляційного господарського суду Маціщук Анжелу Веніамінівну;
господарського суду Житомирської області Гансецького Володимира
Петровича; господарського суду Луганської області Яреська Богдана
Володимировича.
14. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 року №2760-УІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановив обрати на
посади суддів безстроково: Рівненського апеляційного господарського суду
Бригинець Ларису Миколаївну, Демидюк Оксану Олександрівну.
15. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 року №2761-УІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
Вовка Івана Володимировича, раніше обраного безстроково, на посаду судді
Вищого господарського суду України.
16. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 року №2762-УІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановив звільнити з посад суддів: Запорізького
апеляційного господарського суду: Коробку Ніну Дмитрівну- у зв'язку з
поданням заяви про відставку, Яценко Ольгу Миколаївну- у зв'язку з
поданням заяви про відставку; Київського апеляційного господарського
суду: Григоровича Олександра Михайловича- у зв'язку з поданням заяви
про відставку; Луганського апеляційного господарського суду:
Парамонову Тетяну Федорівну - у зв'язку з поданням заяви про відставку;
Одеського апеляційного господарського суду: Жукову Аллу Миколаївну
- у зв'язку з поданням заяви про відставку; Харківського апеляційного
господарського суду: Такмакова Юрія Васильовича - у зв'язку з поданням
заяви про відставку; господарського суду Луганської області: Зубову
Любов Володимирівну- у зв'язку з поданням заяви про відставку;
господарського суду Львівської області: Сала Івана Андрійовича - у
зв'язку з поданням заяви про відставку; господарського суду Полтавської
області: Плеханову Людмилу Борисівну - у зв'язку з поданням заяви про
відставку; господарського суду: Херсонської області Скобелкіна Сергія
Васильовича - у зв'язку з поданням заяви про відставку.
17.Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 №2763-УІ
Про обрання суддів
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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: Рівненського
апеляційного господарського суду: Грязнова Василя Володимировича,
Гудак Аллу Володимирівну, Коломис Вікторію Вікторівну, Мельника Олега
Володимировича, Огородніка Костянтина Михайловича, Олексюк Ганну
Євгеніївну, Петухова Михайла Георгійовича, Сініцину Ларису Михайлівну;
Севастопольського апеляційного господарського суду: Балюкову
Катерину Георгіївну.
18. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 року №2762-УІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити з посад суддів: Вищого
господарського суду України Продаєвич Людмилу Валеріївну- у зв'язку з
поданням
заяви
про
відставку;
Житомирського
апеляційного
господарського суду Горшкову Наталію Федорівну- у зв'язку з поданням
заяви про відставку, Зав'язуна Василя Степановича- у зв'язку з поданням
заяви про відставку; Луганського апеляційного господарського суду
Журавльову Любов Іванівну- у зв'язку з поданням заяви про відставку,
Зуєвич Азу Муса-Кизи- у зв'язку з поданням заяви про відставку.
19. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 №2765-УІ
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: господарського суду
Рівненської області Василишина Андрія Романовича; господарського суду
міста Києва Копитову Олену Сергіївну.
20. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 року №2766-УІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити з посад суддів: Одеського
апеляційного господарського суду Таценко Наталю Борисівну - у зв'язку з
поданням заяви про відставку, Тофана Володимира Михайловича - у
зв'язку з поданням заяви про відставку; Харківського апеляційного
господарського суду Карбань Інну Семенівну - у зв'язку з поданням заяви
про відставку; господарського суду Полтавської області Георгієвського
Вячеслава Дмитровича - у зв'язку з поданням заяви про відставку;
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господарського суду Сумської області Понікара Миколу Івановича - у
зв'язку з поданням заяви про відставку.
21. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 року №2768-УІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити з посад суддів:
Дніпропетровського апеляційного господарського суду Куліш Раїсу
Федорівну- у зв'язку з поданням заяви про відставку, Плевака Володимира
Івановича- у зв'язку з поданням заяви про відставку.
22. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 року №2769-УІ
"Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про
звільнення Демченка С. Ф. з посади судді Вищого господарського суду
України"
В постанову Верховної Ради України від 08.07.2010 №2465-УІ внесено
зміни щодо звільнення Демченка С. Ф. з посади судді Вищого
господарського суду України.
23. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 року №2864-УІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити з посад суддів: Запорізького
апеляційного господарського суду Зубкову Тетяну Петрівну - у зв'язку з
поданням заяви про звільнення за власним бажанням; Харківського
апеляційного господарського суду Бухана Анатолія Івановича - у зв'язку з
поданням заяви про відставку; господарського суду Миколаївської області
Моргуленко Тамару Євгенівну- у зв'язку з поданням заяви про відставку за
станом здоров'я, що перешкоджає продовженню виконання обов'язків;
господарського суду Одеської області Мазура Дмитра Тимофійовича- у
зв'язку з поданням заяви про відставку.
24. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 №2868-УІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої
статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
суддів безстроково: Київського апеляційного господарського судуОстапенка Олега Миколайовича; господарського суду Автономної
Республіки Крим - Привалову Анжеліку Вячеславівну.
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25. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 №2869-УІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати суддів
безстроково: Севастопольського апеляційного господарського судуВоронцову Наталію Владиславівну, Євдокімова Ігоря Вячеславовича,
Проценко Олександру Іванівну, Рибіну Світлану Анатоліївну;
господарського суду Запорізької області - Кагітіну Людмилу Петрівну,
Кричмаржевського Володимира Анатолійовича, Мойсеєнко Тетяну
Володимирівну, Хуторного Віталія Михайловича, Шевченко Тетяну
Миколаївну; господарського суду Луганської області - Єжову Світлану
Степанівну, Іноземцеву Любов Василівну, Лазненко Людмилу
Леонідівну, Семендяєву Інессу Вячеславівну, Якушенко Раїсу
Євгеніївну; господарського суду міста Києва - Мельника Сергія
Миколайовича.
26. Постанова Верховної Ради України
від 02.12.2010 №2871-УІ
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: Харківського
апеляційного господарського суду - Білецьку Аллу Миколаївну, Гребенюк
Наталію Володимирівну.

Укази Президента України:
1.Указ Президента України
від 03.12. 2010 року № 1068/2010
"Про переведення судді"
Відповідно до частини першої статті 80 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" постановлено перевести суддю Донецького
апеляційного господарського суду Тупицького Олександра Миколайовича
на роботу на посаді судді Львівського апеляційного господарського суду.
2. Указ Президента України
від 07.12. 2010 року № 1078/2010
"Про переведення судді"
Відповідно до частини першої статті 80 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" постановлено перевести суддю Житомирського
апеляційного господарського суду Будішевську Людмилу Олексіївну на
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роботу на посаді судді Одеського апеляційного господарського суду.
3. Указ Президента України
від 09.12. 2010 року № 1083/2010
"Про призначення суддів"
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) постановлено призначити строком на п'ять років у
місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Дніпропетровської області Бєлік Вікторію
Геннадіївну; судді господарського суду Львівської області Козак Ірину
Богданівну; судді господарського суду Полтавської області Кльопова Ігоря
Геннадійовича; судді господарського суду Рівненської області Бережнюк
Віту Вячеславівну.
4. Указ Президента України
від 09.12. 2010 року № 1085/2010
"Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
Президент України своїм Указом від 09.12.2010 N 1085/2010 "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" реорганізував,
ліквідував, перейменував та створив нові центральні органи влади, при
цьому встановив, що:
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що
утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої
влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються;
центральні органи виконавчої влади, на які цим Указом покладені
функції з реалізації держполітики у відповідній сфері, виконують
повноваження у визначених сферах компетенції відповідних органів, що
ліквідуються згідно з цим Указом.
Указом також визначено спрямування та координування певних
центральних органів виконавчої влади відповідними членами Кабінету
Міністрів.
Крім цього, Президент України доручив Кабміну:
забезпечити в процесі ліквідації, реорганізації центральних органів
виконавчої влади скорочення чисельності державних службовців, які
працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше, ніж на 30 %.
5.Указ Президента України
від 09.12. 2010 року № 1116/2010
"Питання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства
права"
Указом затверджено Положення про Комісію зі зміцнення демократії та
утвердження верховенства права, яка є консультативно-дорадчим органом
при Президентові України.
Зокрема, основними завданнями Комісії є:

11

- підготовка пропозицій щодо вжиття заходів для завершення виконання
Україною зобов'язань, що випливають з її членства в Раді Європи;
- сприяння налагодженню тісної співпраці між Україною та
Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеціанська Комісія),
підготовка пропозицій щодо врахування її висновків та рекомендацій;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів та моніторингу
ефективності реалізації таких актів з метою приведення їх у відповідність із
європейськими нормами і стандартами, вимогами політичної складової
Копенгагенських критеріїв 1993 року щодо набуття членства України в
Європейському Союзі, а також підготовка пропозицій з удосконалення
законодавства України;
6. Указ Президента України
від 24.12. 2010 року № 1199/2010
"Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади"
З метою забезпечення впровадження єдиного підходу до розроблення
проектів положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади Президент України затвердив Типове положення про міністерство
України, а також Типове положення про центральний орган виконавчої
влади України (державна служба, державна інспекція, державне агентство),
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через відповідного члена Кабінету Міністрів України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.12.2010 №1097
Про внесення змін до актів Кабінету Міністрів України з питань
діяльності судів та визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України
З метою приведення нормативних актів у відповідність із Законом
України "Про судоустрій України та статус суддів" постановою КМУ від
01.12.2010 №1097 вносяться зміни до актів Кабінету Міністрів України з
питань діяльності судів, зокрема:
- до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02. 2003 р. N 88
"Про віднесення посад працівників апарату судів загальної юрисдикції до
відповідних категорій посад державних службовців";
- до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1243
"Питання оплати праці вищих посадових осіб України, окремих керівних
працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування та
суддів";
- до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03 2006 р. N 268 "Про
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упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
- постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510
"Про оплату праці керівних працівників державних органів".
Постанова визнає такими, що втратили чинність:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1994 р. N 89 "Про
затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування життя і
здоров'я суддів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2001 р. N 8 "Про
внесення змін до Порядку та умов державного обов'язкового страхування
життя і здоров'я суддів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1393 "Про
норми забезпечення мантіями та суддівськими нагрудними знаками суддів
судів загальної юрисдикції";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 516 "Про
оплату праці голів, перших заступників голів та заступників голів вищих
спеціалізованих судів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 865 "Про
оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 65 "Про
затвердження зразка і опису посвідчення судді у відставці";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. N 14 "Про
затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України";
Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 р., крім абзацу третього
пункту 1, пункту 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з
питань діяльності судів, пунктів 7 - 9, 11 - 15, 17, 19, 20, 22 - 24 переліку актів
Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, які набирають чинності
одночасно із статтями 129 і 130 Закону України "Про судоустрій і статус
суддів" щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 10.12. 2010 р. № 1128
"Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України
від 9 грудня 2010 р. N 1085"
З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади,
скорочено чисельність державних службовців, не менше ніж на 30 відсотків,
які працюють у центральних органах виконавчої влади і підпорядкованих їм
територіальних органах.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 22.12. 2010 р. № 1163
" Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до
відповідного бюджету в разі їх нецільового використання"
Постановою затверджено Порядок повернення бюджетних коштів до
відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, який визначає
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механізм повернення до відповідного бюджету коштів, отриманих як
субвенція, розпорядником бюджетних коштів та повернення коштів
одержувачем бюджетних коштів у разі нецільового використання ними у
поточному чи минулих роках бюджетних коштів.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 29.12. 2010 р. № 1212
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. N 1298 і від 25 жовтня 2008 р. N 939
Постановою Кабмін вніс зміни до постанов від 30 серпня 2002 р. №
1298 та від 25 жовтня 2008 р. № 939 відповідно до якої, з 1 січня 2011 року
підвищується оплата праці працівників установ, закладів та організацій
бюджетної сфери.
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13.12. 2010 р. № 2250-р
"Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в
Україні"
Постановою схвалено Концепцію розвитку електронного урядування в
Україні з метою визначення засад та створення умов для досягнення
європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
виконання основних положень Програми економічних реформ на 2010-2014
роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
влада".
Впровадження електронного урядування передбачає створення якісно
нових форм організації діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, їх взаємодію з громадянами та суб'єктами
господарювання шляхом надання доступу до державних інформаційних
ресурсів, можливості отримувати електронні адміністративні послуги,
звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
використанням Інтернету.
6. Розпорядження Кабінету Міністрів
від 01.12.2010 № 2171-р
"Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої
сфери розповсюдження, в яких у 2011 році розміщуються
оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків,
місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме"
КМУ розпорядженням від 01.12.2010 N 2171-р визначив газету
"Урядовий кур'єр" друкованим засобом масової інформації
загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2011 році
розміщуватимуться оголошення про виклик до суду відповідача, третіх
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осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких
невідоме, а також затвердив перелік друкованих ЗМІ місцевої сфери
розповсюдження, в яких у 2011 році розміщуватимуться зазначені
оголошення.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів
від 01.12.2010 № 2179-р
Про перерозподіл деяких бюджетних призначень,
Державній судовій адміністрації на 2010 рік

передбачених

КМУ розпорядженням від 01.12.2010 № 2179-р, відповідно до частини
другої статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010
рік" вирішив здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального
фонду державного бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації,
у межах їх загального обсягу шляхом:
- зменшення обсягу видатків споживання за програмою 0501150
"Виконання рішень судів на користь суддів" на 200 тис. гривень і збільшення
обсягу зазначених видатків за програмою 0501100 "Забезпечення діяльності
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" на таку ж суму;
- зменшення обсягу видатків споживання і збільшення обсягу видатків
розвитку за програмою 0501040 "Здійснення правосуддя місцевими судами"
на 188,1 тис. гривень.
8. Розпорядження Кабінету Міністрів
від 22.12.2010 № 2312-р
Про перерозподіл деяких бюджетних призначень,
Державній судовій адміністрації на 2010 рік

передбачених

КМУ розпорядженням від 22.12.2010 № 2312-р, відповідно до частини
другої статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010
рік" вирішив здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального
фонду державного бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації,
у межах їх загального обсягу шляхом:
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 0501150
"Виконання рішень судів на користь суддів" на 5025,694 тис. гривень і
збільшення обсягу видатків споживання за програмами:
- 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами"
- на 1097,9 тис. гривень;
- 0501030 "Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та
апеляційними судами" - на 2511,694 тис. гривень;
- 0501050 "Здійснення правосуддя військовими судами" - на 1094,8 тис.
гривень;
- 0501080 "Здійснення правосуддя апеляційними господарськими
судами" - на 250 тис. гривень;
- 0501160 "Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними
судами" - на 71,3 тис. гривень;
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зменшення обсягу видатків споживання і збільшення обсягу видатків
розвитку за програмою 0501040 "Здійснення правосуддя місцевими судами"
на 139 тис. гривень.
9. Розпорядження Кабінету Міністрів
від 22.12.2010 № 2313-р
Про перерозподіл деяких бюджетних призначень,
Державній судовій адміністрації на 2010 рік

передбачених

КМУ розпорядженням від 22.12.2010 № 2312-р, відповідно до частини
другої статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010
рік" вирішив здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального
фонду державного бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації,
у межах їх загального обсягу шляхом зменшення обсягу видатків споживання
за програмою 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими господарськими
судами" на 285,104 тис. гривень (з них оплата праці - 186,79 тис. гривень) та
збільшення обсягу видатків споживання за програмою 0501080 "Здійснення
правосуддя апеляційними господарськими судами" на 285,104 тис. гривень (з
них оплата праці - 186,79 тис. гривень).

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції
України та інші:
1. Результати розгляду питань порядку денного засідання Вищої ради
юстиції від 20.12.2010 №18
Вища рада юстиції за поданням ради суддів господарських судів
прийняла рішення про призначення суддів на адміністративні посади:
1. Темкіжева Ігоря Хажмуридовича - головою Дніпропетровського
апеляційного господарського суду;
2. Тупицького Олександра Миколайовича – головою Львівського
апеляційного господарського суду;
3. Ємельянова Артура Станіславовича – головою господарського суду
Донецької області.
Прийнято рішення про внесення подань Президентові України про
призначення кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду:
1. Жиляєва Євгенія Михайловича – господарського суду Харківської
області.
2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України
25.12.2010 прийнято Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України
Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначає
порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також
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процедуру розгляду питань, віднесених до її компетенції Законом
України "Про судоустрій і статус суддів" та іншими нормативноправовими актами.
12.01.2011

відділ по роботі з актами
законодавства
Правового управління

