ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за грудень 2011 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 17.11.2011 № 4050-VI
Про державну службу
Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної
служби, умови та порядок реалізації громадянами України права на державну
службу.
Закон містить ряд новел, головними серед яких є: поділ посад державної
служби на групи А, Б, В, Г, Д та підгрупи; вимоги до політичної нейтральності
та лояльності державного службовця; вимоги до рівня професійної
компетентності особи, яка претендує на зайняття посади державної служби;
новели щодо професійного навчання державного службовця, оплати його праці,
преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної
відповідальності.
Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2013 року:
Закон України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 52, ст. 490 із наступними змінами), Постанову Верховної
Ради України від 16 грудня 1993 року "Про введення в дію Закону України
"Про державну службу".
Законом вносяться зміни до Законів України : "Про оплату праці", "Про
Національний банк України", "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття", "Про статус народного депутата України",
"Про статус народного депутата України", "Про статус депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим", "Про Кабінет Міністрів України", "Про
центральні органи виконавчої влади".
Умови оплати праці працівників державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим або їх апарату, державних підприємств, установ
та організацій, які на день набрання чинності цим Законом є державними
службовцями і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами
державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть
зменшувати розмір їх заробітної плати.
Стаж державної служби за періоди роботи до набрання чинності цим
Законом обчислюється у порядку і на умовах, передбачених законодавством,
що діяло раніше, а періоди роботи на посадах, віднесених до категорії посад
державних службовців, зараховуються до стажу роботи на посадах державної
служби.
Встановити, що до досягнення віку, встановленого частиною першою
статті 49 цього Закону, право на пенсію за віком мають державні службовці чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;
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60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;
61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;
61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.
Працівники, зазначені в пункті 4 цього розділу, які на день набрання
чинності цим Законом мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених
до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25
Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 52, ст. 490 із наступними змінами), мають право на призначення
пенсії відповідно до статті 49 цього Закону у порядку, як для осіб, які мають не
менш як 20 років стажу роботи на посадах державної служби.
Для осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як
20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад
державної служби, визначених статтею 25 Закону України "Про державну
службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490 із
наступними змінами), зберігається право на пенсію відповідно до статті 49
цього Закону у порядку, як для осіб, які мають не менш як 20 років стажу
роботи на посадах державної служби.
Для осіб, яким призначена пенсія відповідно до статті 37 Закону України
"Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст.
490 із наступними змінами), зберігається право на перерахунок пенсії
відповідно до пункту 1 частини одинадцятої статті 49 цього Закону.
Належність посад, які займали особи з числа колишніх державних
службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби,
передбачених цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України.
За державними службовцями, які на день набрання чинності цим
Законом перебувають у відставці відповідно до статті 31 Закону України "Про
державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490 із
наступними змінами), зберігаються гарантії, передбачені цією статтею.
Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Закон України
від 09.12.2011 № 4152-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній
реєстрації"
Законом вносяться зміни до Законів України "Про внесення змін до
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обмежень" та "Про Державний земельний кадастр".
Внесені зміни стосуються засад державної реєстрації прав на нерухоме
майно, об'єктів нерухомого майна, що підлягають реєстрації та земель
державної і комунальної власності, набирають чинності з 01.01.2013 року. До
вказаної дати реєстрація права користування та власності на нерухоме майно
проводитиметься реєстраторами бюро технічної інвентаризації, а реєстрація
права власності і користування земельними ділянками - територіальними
органами земельних ресурсів. Реєстрацію правочинів, іпотек, відомостей про
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обтяження нерухомого майна здійснюватимуть нотаріуси та реєстратори
юридичної особи, які належать до сфери управління Міністерства юстиції
України.
Також, відповідно до внесених змін, Закон "Про Державний земельний
кадастр" набирає чинності з 01.01.2013 року.
Закон набирає чинності з 31 грудня 2011 року.
3. Закон України
від 09.12.2011 № 4154-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Законом вносяться зміни до законів України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності".
Орган місцевого самоврядування вирішує питання щодо видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмови у видачі
документів дозвільного характеру протягом місяця з дня одержання від суб'єкта
господарювання заяви про видачу, переоформлення, видачу дублікатів чи
анулювання документів дозвільного характеру.
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
4. Закон України
від 09.12.2011 № 4093-VI
Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок"
Законом вносяться зміни до статті 10 Закону України "Про цінні папери
та фондовий ринок" згідно з якими номінальна вартість облігацій внутрішніх
державних позик України може бути визначена в іноземній валюті.
Закон набирає чинності з 16.12.2011 року.
5. Закон України
від 09.12.2011 № 4094-VI
Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
щодо удосконалення положень про статус членів Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
припиняються у разі:
1) закінчення строку, на який його призначено;
2) подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
5) припинення його громадянства;
6) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
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7) його смерті.
Рішення про припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України приймає Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
6. Закон України
від 09.12.2011 № 4100-VI
Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
Метою Закону є приведення законодавства у відповідність із вимогами
Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", що
сприятиме оптимізації дозвільної процедури у сфері вивезення за межі митної
території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
7. Закон України
від 09.12.2011 № 4099-VI
Про внесення змін до Закону України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
Законом вдосконалюється порядок здійснення операцій з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічній діяльності та забезпечення умов для
діяльності підприємств у цій сфері.
Кабінету Міністрів України надано право відносити виходячи з
технологічних особливостей переробки та за поданням центрального органу
виконавчої влади з питань економічної політики до операцій з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, коли не
відбувається зміна коду згідно з УКТЗЕД.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
8. Закон України
від 09.12.2011 № 4107-VI
Про Фонд державного майна України
Закон визначає статус, організацію, повноваження та порядок діяльності
Фонду державного майна України.
Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади
із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації,
оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами
державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо
об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у
сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності.
Основні завдання Фонду державного майна України:
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реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди, використання
та відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання
оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними
правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких
прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план
розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі
шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його
управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна
України;
захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а
також корпоративних прав держави на території України та за її межами;
державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності;
сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для
конкуренції виробників,тощо.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
9. Закон України
від 09.12.2011 № 4101-VI
Про особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів
(твелів) для ядерних реакторів
Цей Закон відповідно до Закону України "Про здійснення державних
закупівель" встановлює особливості здійснення закупівель неопромінених
паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів.
Закупівля неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних
реакторів здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника в порядку,
визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель", з
урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Обґрунтування
замовником
застосування
процедури
закупівлі
неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів в одного
учасника не здійснюється.
Оприлюднення інформації про закупівлю неопромінених паливних
елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюється в обсязі та порядку,
визначених цим Законом.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
10. Закон України
від 09.12.2011 № 4161-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо граничного віку
перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах
місцевого самоврядування
Граничний вік перебування на державній, дипломатичній службі та в
органах місцевого самоврядування становить 65 років.
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Закон набирає чинності з дня його опублікування.
11. Закон України
від 09.12.2011 № 4168-VI
Про внесення змін до статті 98 Закону України "Про судоустрій і статус
суддів" (щодо забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України).
Законом визначаються умови оплати праці членів Комісії, які не мають
основного місця роботи, проте продовжують виконувати повноваження члена
Комісії, встановлюються підстави для нарахування таким членам Комісії
заробітної плати.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
12. Закон України
від 20.12.2011 № 4174-VI
Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного
кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового
призначення земель сільськогосподарського призначення
Законом вносяться зміни до розділу X "Перехідні положення" Земельного
кодексу України згідно з якими до 1 січня 2013 року:
1). забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних
капіталів господарських товариств;
2). не допускається:
- купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних
потреб;
- купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і
зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які
перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на
місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого
селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у
спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до
закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.
Крім того, купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних
ділянок та земельних часток (паїв), що зазначені вище, запроваджується за
умови набрання чинності законом про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013
року.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
13. Закон України
від 20.12.2011 № 4188-VI
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок
та прав на них
Законом вносяться зміни до частини першої статті 133 Земельного
кодексу України та пункту 3 частини першої статті 18 Закону України "Про
іпотеку"
Законом встановлено, що земельна ділянка або право на неї може бути
передано у заставу лише за умови присвоєння земельній ділянці кадастрового
номера в порядку, визначеному законом.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
14. Закон України
від 20.12.2011 № 4190-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
накладення арешту на морські судна
Законом вносяться зміни до Господарського процесуального кодексу
України та Цивільного процесуального кодексу України., які спрямовані на
уточнення підсудності справ у спорах, що випливають з морської вимоги.
Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності для України
Міжнародною конвенцією з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту
на морські судна відповідно до Закону України від 7 вересня 2011 року N 3702VI "Про приєднання України до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких
правил щодо накладення арешту на морські судна".
15. Закон України
від 20.12.2011 № 4191-VI
Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у
цивільних та адміністративних справах
Закон встановлює граничний розмір компенсації витрат на правову
допомогу під час розгляду судами цивільних та адміністративних справ.
Розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких
така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове
рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах - суб'єктом владних
повноважень, не може перевищувати 40 відсотків встановленої законом
мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, яка
надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих
процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з
матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні.
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
16. Закон України
від 20.12.2011 № 4176-VI
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Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
порядку здійснення судочинства
Законом вносяться зміни до Господарського процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного кодексу,
Цивільного процесуального кодексу України, щодо порядку та строків
апеляційного, касаційного оскарження судових рішень та перегляду судових
рішень за нововиявленими обставинами, а також положень щодо складу суду.
Положення цього Закону щодо необхідності надання суду органами чи
особами, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси
інших осіб, документів, які підтверджують наявність поважних причин, що
унеможливлюють самостійне звернення цих осіб до суду для захисту своїх
прав, свобод чи інтересів, не поширюється на розгляд справ, в яких зазначені
органи чи особи беруть участь на момент набрання чинності цим Законом.
Розгляд справ щодо перегляду судових рішень за нововиявленими
обставинами, провадження в яких було відкрито до набрання чинності цим
Законом, здійснюється згідно з положеннями Цивільного процесуального
кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України щодо порядку розгляду та складу суду,
які діяли до набрання чинності цим Законом.
Щодо судових рішень у цивільних, господарських та адміністративних
справах, з моменту набрання законної сили якими до дня набрання чинності
цим Законом включно пройшло три або більше років, заяви про їх перегляд за
нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої відповідно пунктом 1
частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України,
пунктом 1 частини другої статті 112 Господарського процесуального кодексу
України, пунктом 1 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного
судочинства України, можуть бути подані протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом.
Щодо судових рішень у цивільних, господарських та адміністративних
справах, з моменту набрання законної сили якими до дня набрання чинності
цим Законом пройшло менше трьох років, заяви про їх перегляд за
нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої відповідно пунктом 1
частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України,
пунктом 1 частини другої статті 112 Господарського процесуального кодексу
України, пунктом 1 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного
судочинства України, можуть бути подані протягом трьох років з дня набрання
ними законної сили. Якщо на момент набрання чинності цим Законом строк,
що залишився до досягнення трирічного строку з моменту набрання рішенням
законної сили, є меншим, ніж три місяці, він продовжується до трьох місяців.
Протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом особа має
право звернутися до суду з позовом про:
1) визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або
обману;
2) застосування наслідків нікчемного правочину;
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3) визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким
порушено право власності або інше речове право особи.
При цьому стосовно вимог, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту,
особа може звернутися до суду лише за умови, якщо строк їх пред'явлення,
встановлений положеннями Цивільного кодексу України, що діяли до набрання
чинності цим Законом, не сплив на момент набрання чинності цим Законом.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
17. Закон України
від 20.12.2011 № 4205-VI
Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" щодо розширення
сфери використання валюти України
Законом вносяться зміни до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю", зокрема до яких у розрахунках між резидентами і
нерезидентами в межах торговельного обороту використовуються як засіб
платежу іноземна валюта та грошова одиниця України - гривня. Такі
розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки в порядку,
установленому Національним банком України.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
18. Закон України
від 21.12.2011 № 4211-VI
Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й
захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з
питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності
Верховна Рада України ратифікувала Угоду про співробітництво у сфері
правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення
Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної
власності, підписану 19 листопада 2010 року в м. Санкт-Петербурзі.
Невід'ємною частиною Угоди є Положення про Міждержавну раду з
питань правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності, у якому
визначені функції та права, порядок формування та організація роботи
Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної
власності.
У рамках Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту
інтелектуальної власності передбачається створити три постійно діючі робочі
комісії, кожна з яких буде відповідати за авторське право і суміжні права,
промислову власність та правозастосування, відповідно.
Закон набирає чинності через 10 днів з дня офіційного оприлюднення.
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19. Закон України
від 22.12.2011 № 4212-VI
Про внесення змін
до Закону
України
"Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (нова
редакція)
Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної
процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів.
Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів: до Господарського
кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу
про адміністративне правопорушення України, Цивільного та Податкового
кодексів України, до Законів України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом", "Про введення мораторію на
примусову реалізацію майна", "Про виконавче провадження", "Про міжнародне
приватне право", "Про судовий збір", "Про акціонерні товариства" та інші.
Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування, крім:
підпункту 14 пункту 7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення»,
щодо судового збору у справах про банкрутство, який набирає чинності з 19
січня 2012 року;
положень щодо офіційного оприлюднення відомостей про справу про
банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в
мережі Інтернет, які набирають чинності через два роки з дня опублікування
цього Закону. До набрання чинності цими положеннями офіційне
оприлюднення відомостей про справу про банкрутство здійснюється в
офіційних друкованих органах (газетах «Голос України» або «Урядовий
кур’єр»).
Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні
підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні
фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації
(корпоратизації), у статутних капіталах яких частка держави становить не
менше двадцять п'ять відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути
порушені не раніше ніж через один рік від початку виконання плану
приватизації, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.
Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні
підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні
фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних капіталах яких частка
держави становить не менше 25 відсотків, не порушуються з дня набрання
чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" до 1 січня 2013 року, крім тих, що ліквідуються за
рішенням власника.
Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств
(гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи,
збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних
капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, які були
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порушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню, крім тих, що
ліквідуються за рішенням власника.
Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом,
діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
20. Закон України
від 22.12.2011 № 4215-VI
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо скорочення строку
відведення земельних ділянок для містобудівних потреб
Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України стосовно
скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
21. Закон України
від 22.12.2011 № 4216-VI
Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України"
Фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових
платежів здійснюється через:
здешевлення кредитів,що здійснюється в режимі кредитної субсидії та
полягає у субсидуванні частини плати (процентів) за використання кредитів,
наданих банками в національній та іноземній валюті;
компенсація лізингових платежів полягає у частковому відшкодуванні
сплачених суб'єктами господарювання агропромислового комплексу лізингових
платежів за придбані техніку та/або обладнання для агропромислового
комплексу на умовах фінансового лізингу
Обсяги коштів, що спрямовуються на фінансову підтримку суб'єктів
господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів та компенсації лізингових платежів, встановлюються Законом України
про Державний бюджет України на відповідний рік.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
22. Закон України
від 22.12.2011 № 4218-VI
Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність"
Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних
проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами
майнових та інтелектуальних цінностей.
Інвестиційний проект - це сукупність цілеспрямованих організаційноправових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних
заходів, які здійснюються суб'єктами інвестиційної діяльності та оформлені у
вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для
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обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту.
Розробленню інвестиційного проекту може передувати розроблення проектної
(інвестиційної) пропозиції.
Державна підтримка для розроблення інвестиційного проекту надається
виключно у разі наявності проектної (інвестиційної) пропозиції шляхом
фінансування або співфінансування за рахунок коштів державного та/або
місцевих бюджетів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
23. Закон України
від 22.12.2011 № 4223-VI
Про внесення змін до деяких законів України.
Законом вносяться зміни до Законів України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" , "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та
підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням".
Мета Закону є нормативне урегулювання, гармонізація та системне
вдосконалення процедур видачі ліцензій, а також виконання поставлених
Президентом України завдань.
З цією метою вносяться зміни до Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" в частині скасування вимоги до суб'єкта
господарювання подавати органу ліцензування виписку з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім
підпункту 3 пункту 1 цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування.
24. Закон України
від 22.12.2011 № 4224-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації органів з
оцінки відповідності
Законом вносяться зміни до законів України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні", "Про підтвердження відповідності", "Про
акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності".
Законом встановлено, що органи з оцінки відповідності, які претендують
на призначення виконувати діяльність з оцінки відповідності вимогам
технічним регламентів, повинні бути акредитовані національним органом
України з акредитації, а у разі, коли національний орган України з акредитації
не здійснює акредитації стосовно відповідної діяльності з оцінки відповідності,
- національним органом з акредитації іншої держави. Надання органам з оцінки
відповідності, які претендують на призначення, права бути акредитованими
національними органами з акредитації інших держав спрямовано на
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запобігання створенню технічних бар'єрів у торгівлі у разі, коли в Україні не
здійснюватиметься акредитація органів з оцінки відповідності щодо певних
видів продукції, що є об'єктами технічних регламентів.
Законом встановлюється дворічний перехідний період, протягом якого
має бути проведена акредитація призначених органів з оцінки відповідності та
калібрувальних лабораторій, які не мають атестатів про акредитацію.
Також суттєво розширено перелік вимог до організації та діяльності
національного органу України з акредитації.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
25. Закон України
від 22.12.2011 № 4231-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури
встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги
Законом вносяться зміни до Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житловокомунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з
обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції
територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
У
разі
зміни
цін/тарифів
на
житлово-комунальні
послуги
виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє
про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
26. Закон України
від 22.12.2011 № 4270-VI
Про внесення змін до деяких законів України стосовно повноважень
органів державної влади щодо встановлення вимог до інвестування
активів
Законом вносяться зміни до Законів України "Про страхування", "Про
недержавне пенсійне забезпечення".
Зміни, що вносяться до статті 31 Закону України "Про страхування",
встановлюють чіткі (конкретизовані) повноваження Держфінпослуг щодо
затвердження єдиних вимог до якості активів, які приймаються для
представлення страхових резервів, встановлення обмежень щодо максимальних
обсягів активів кожної категорії, наявності та рівня кредитного рейтингу
активів певних категорій та/або юридичних осіб, у яких розміщуються кошти
страхових резервів.
Також законом вносяться зміни до статті 38 Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення", якими встановлено, що особа, яка
провадить діяльність з управління пенсійними активами, зобов'язана
запровадити внутрішні правила та процедури оцінки і управління ризиками,
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пов'язаними з інвестуванням пенсійних активів, що відповідають вимогам,
встановленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
погодженням з Держфінпослуг, та дотримуватися таких правил і процедур під
час провадження діяльності з управління пенсійними активами.
Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.
27. Закон України
від 22.12.2011 № 4282-VI
Про Державний бюджет України на 2012 рік
Зокрема, законом визначено доходи Державного бюджету на 2012 рік у
сумі 332.821.347,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду
Державного бюджету - у сумі 288.177.480,1 тис. гривень та доходи
спеціального фонду Державного бюджету - у сумі 44.643.867,2 тис. гривень,
згідно з додатком N 1 до цього Закону.
Затверджено видатки Державного бюджету на 2012 рік у сумі
358.050.376,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного
бюджету - у сумі 312.814.237,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 45.236.138,5 тис. гривень.
Також затверджено на 2012 рік:
- повернення кредитів до Державного бюджету у сумі 12.336.439,7 тис.
гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного
бюджету - у сумі 3.976.591,4 тис. гривень та повернення кредитів до
спеціального фонду Державного бюджету - у сумі 8.359.848,3 тис. гривень;
- надання кредитів з Державного бюджету у сумі 12.236.894,7 тис.
гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного
бюджету - у сумі 584.684,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального
фонду Державного бюджету - у сумі 11.652.210,3 тис. гривень.
Установлено граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у
сумі 25.129.484,1 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту
загального фонду Державного бюджету України - у сумі 21.244.850,8 тис.
гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 3.884.633,3 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього
Закону.
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
28. Закон України
від 22.12.2011 № 4268-VI
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки
сільськогосподарських товаровиробників)
Законом уточнено механізм виплати компенсації сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м´ясо
шляхом внесення відповідних змін до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX
"Перехідні положення" Податкового кодексу України.
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Зокрема, документ містить положення про повернення до попереднього
механізму виплати компенсації, який діяв до 31 грудня 2010 року.
Законом встановлено позитивну різницю між сумою податкових зобов
´язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного
(податкового) періоду, визначену у податковій декларації з податку на додану
вартість щодо діяльності з постачання продукції, сплачувати до спеціального
фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним
в органі державного казначейства.
Порядок використання, сплачених переробними підприємствами сум
податку на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету,
встановлюється Кабінетом Міністрів України;
29. Закон України
від 22.12.2011 № 4277-VI
Про внесення змін до прикінцевих положень Закону "Про деякі питання
заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" (щодо
продовження терміну дії)
Законодавчим актом продовжено до 30 червня 2012 року дію Закону "Про
деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну
енергію" дія якого закінчується 31 грудня 2011 року.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
30. Закон України
від 23.12.2011 № 4289-VI
Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо
доповнення переліку пільгових категорій
Законом внесено зміни до Закону України "Про судовий збір".
До частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" доповнено
пункт 121 такого змісту:
"121) Державне агентство резерву України - у справах, що вирішуються на
підставі законодавства про державний матеріальний резерв".
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
31. Постанова Верховної Ради України
від 22.12.2011 №4248-VI
Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 3, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України
Верховна Рада України постановила звільнити з посади судді
господарського суду Дніпропетровської області Пуппо Ларису Дмитрівну - у
зв'язку з досягненням шістдесяти п'яти років.
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32. Постанова Верховної Ради України
від 22.12.2011 №4246-VI
Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 3, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України
Верховна Рада України постановила звільнити з посади судді
господарського суду Житомирської області Алексєєва Миколу Васильовича
- у зв'язку з досягненням шістдесяти п'яти років.
33. Постанова Верховної Ради України
від 22.12.2011 №4244-VI
Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 3, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції
України
Верховна Рада України постановила звільнити Торчинську
Людмилу Олександрівну з посади судді господарського суду Одеської області
у зв'язку з порушенням присяги судді.
34. Постанова Верховної Ради України
від 22.11.2011 №4241-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:
Дніпропетровського апеляційного господарського суду Широбокову
Людмилу Петрівну;
Київського апеляційного господарського суду Доманську Марину
Леонідівну.
35. Постанова Верховної Ради України
від 22.11.2011 №4240-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 судді Рівненського апеляційного
господарського суду Бучинську Галину Богданівну.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 09.12.2011 року №1113/2011
Про переведення суддів
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Указом Президента відповідно до статті 73 та частини першої статті 80
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" було переведено суддю
обраного безстроково господарського суду Донецької області Гончарова
Сергія Августовича на роботу на посаду судді господарського суду міста
Києва.
2. Указ Президента України
від 09.12.2011 року №1110/2011
Питання реформування Національної академії державного управління при
Президентові України
З метою забезпечення дальшого розвитку загальнонаціональної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців,
удосконалення діяльності Національної академії державного управління при
Президентові України Указом Президента затверджено:
- Концепцію реформування Національної академії державного управління
при Президентові України;
- персональний склад Наглядової ради Національної академії державного
управління при Президентові України.
Визначальним напрямом реформування Академії є вдосконалення змісту,
форм, методів, засобів навчання державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з метою забезпечення органів державної влади та
органів місцевого самоврядування сучасними управлінськими кадрами. Для
цього необхідно:
1) переорієнтувати зміст навчальних програм на основі функціонального,
особистісного і компетентнісного підходів;
2) забезпечити оптимальне поєднання навчального процесу з підготовки
фахівців у галузі знань "Державне управління" з фундаментальними та
прикладними науковими дослідженнями з проблем державного управління;
3) активізувати застосування сучасних інтерактивних форм навчального
процесу (тренінги, "мозкові атаки", ділові ігри тощо);
4) започаткувати викладання авторських курсів авторитетними
вітчизняними та іноземними політиками, державними діячами, вченими та
експертами;
5) вживати заходів щодо зміцнення зв'язку навчального процесу з
практикою державного управління, вдосконалення організації стажування
слухачів та викладачів Академії у відповідних державних органах, провідних
навчальних і наукових центрах України та інших держав;
6) посилити вимоги до оцінювання і контролю успішності навчання
слухачів, а також роботи викладачів, зокрема з використання сучасних моделей
навчання.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 07.12.2011 № 1253
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Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з
питань оцінки майна
Постановою вносяться зміни до постанов Кабінету Міністрів України з
питань оцінки майна:
1.У Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116, пункт 2 викласти в такій
редакції:
"2. Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування)
матеріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки
відповідно до національних стандартів оцінки. У разі визначення розміру
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній
громаді або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в
статутному (складеному) капіталі, розмір збитків визначається відповідно до
методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.";
2. У Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у
разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких
об'єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
2001 р. N 32, пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. У разі виявлення збитків, завданих державі покупцем об'єкта
приватизації за час володіння ним, їх розмір визначається згідно з методикою
оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України.".
3. У Методиці оцінки майна, затвердженій постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 Методику доповнено новим
розділом. Положення цього розділу застосовуються для визначення розміру
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в особі державних
органів, державних підприємств; територіальній громаді в особі органів
місцевого самоврядування, комунальних підприємств або суб'єкту
господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному
(складеному) капіталі (далі - особа, якій завдано збитків), у разі необхідності
обґрунтування наявності або установлення факту розкрадання, нестачі,
знищення (псування) майна (далі - пошкоджене майно).
Визначення розміру збитків здійснюється шляхом проведення незалежної
оцінки. У разі коли державний орган або орган місцевого самоврядування є
замовником проведення такої оцінки, виконавець оцінки обирається на
конкурсних засадах в порядку, що встановлюється Фондом державного майна.
Дата оцінки визначається з урахуванням положень частини третьої статті
225 Господарського кодексу України.
Державний орган або орган місцевого самоврядування приймають
рішення про розмір збитків з використанням звіту про оцінку збитків за умови
наявності позитивного висновку рецензента такого звіту.
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2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.12.2011 № 1350
Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру
судових рішень
Постановою внесено зміни до Порядку ведення Єдиного державного
реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2006 р. N 740, якими пункт 9 доповнено підпунктом 6
такого змісту:
"6) надсилає органам виконавчої влади у порядку, визначеному спільним
наказом держателя Реєстру та відповідного органу виконавчої влади,
електронні копії судових рішень з відомостями, які не можуть бути відкриті для
загального доступу, якщо такі відомості безпосередньо стосуються здійснення
органом виконавчої влади визначених законом повноважень.";
пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:
"Посадові особи органів виконавчої влади, яким стала відома інформація,
що не може бути відкрита для загального доступу, зобов'язані не допускати її
розголошення.".
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.12.2011 № 1346
Про внесення зміни до пункту 19 Порядку державного фінансування
капітального будівництва
Постановою внесено зміну до пункту 19 Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 щодо кінцевих розрахунків, що
здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх
передбачених договором (контрактом) робіт та реєстрації декларації про
готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката, в тому числі щодо
пускових комплексів та черг.
4. Постанова Кабінету Міністрів України, Національний банк України
від 28.12.2011 № 1379
Про затвердження плану заходів на 2012 рік із запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму
Постановою затверджено план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинними шляхом, або
фінансуванню тероризму.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.12.2011 № 1388
Про внесення зміни до пункту 1 1 постанови Кабінету Міністрів України від
9 вересня 2009 р. N 1021
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Постановою внесено зміну до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 вересня 2009 р. N 1021 "Про затвердження порядків ведення
Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів
на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування
земельною ділянкою, договорів оренди землі".
Постановою установлено, що державна реєстрація права власності на
підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадщину,
земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію в Поземельній книзі, державна
реєстрація права постійного користування земельними ділянками, договорів
оренди земельних ділянок в Книзі записів про державну реєстрацію державних
актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного
користування земельною ділянкою, договорів оренди землі здійснюються до 1
квітня 2012 року.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
-комунального господарства
від 16.11.2011 №290
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1468/20206
Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Цей Порядок визначає механізм розроблення або внесення змін до
містобудівної документації з планування території на державному рівні в
частині схем планування окремих частин території України та містобудівної
документації з планування території на регіональному і місцевому рівнях (далі містобудівна документація).
Відносини між замовником та розробником містобудівної документації в
процесі розроблення, затвердження або внесення до неї змін регулюються
договором, складеним відповідно до вимог Цивільного кодексу України та
інших нормативно-правових актів.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Наказ Державної судової адміністрації України
від 15.12.2011 № 168
Про затвердження Інструкції про порядок передання до архіву місцевого
та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до
державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових
справ та управлінської документації суду
Інструкція визначає порядок формування, експертизи цінності, підготовки і
передавання судових справ та документації, що утворилася в процесі
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управлінської діяльності суду до архіву місцевого та апеляційного суду,
забезпечення збереженості документів архівного фонду суду, їх передання на
зберігання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад, а
також їх відбору для знищення.
Дія Інструкції поширюється на документи на паперових носіях.

18.01.2012р.

Відділ по роботі з актами
законодавства ВГСУ
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