НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Серпень 2014

ЗМIСТ
1. Наказ Міністерства юстиції України «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто
Севастополь»
2. Наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Порядку проставлення апостиля в Міністерстві
юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та
підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської
легалізації»
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з
питань державної митної справи»
4. Закон України «Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов'язок і військову
службу»
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації прав на
нерухоме майно»
6. Наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до форм реєстраційних карток»
7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про деякі особливості переведення студентів вищих
навчальних закладів, що розташовані на тимчасово окупованій території України, у період з березня по червень
2014 року»
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку нарахування та сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб»
10. Постанова Правління національного банку України «Про внесення зміни до Інструкції про порядок
відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»
11. Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України «Про затвердження Тимчасового порядку спрощеної ідентифікації юридичних осіб
акредитованими центрами сертифікації ключів»
12. Постанова Правління пенсійного фонду України «Про внесення змін до Порядку подання та оформлення
документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування»
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів із запровадження документів,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано
безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації
громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014 - 2017 роки»
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ N 1197/5 ВІД 23.07.2014
Дата набрання чинності: 01.08.2014 р.

Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є Автономна Республіка
Крим та місто Севастополь
Зазначеним наказом Мінюсту встановлюється перелік органів Міністерства юстиції України, які
здійснюють реєстраційні дії, пов’язані з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осібпідприємців місцезнаходженням / місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто
Севастополь.
Як вбачається з переліку, повноваження органів Мінюсту, що знаходяться на тимчасово окупованих
територіях передані відповідним органам Херсонської та Запорізької області, про що зазначається в
переліку, що додається до коментованого наказу.
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ N 1176/5 ВІД 21.07.2014
Дата набрання чинності: 01.08.2014 р.

Про внесення змін до Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України
на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав,
та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для
подальшої консульської легалізації»
Коментованим наказом вносяться зміни, що стосуються строків проставлення апостиля, зокрема:
Строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, чи підготовки нотаріально оформлених
документів для подальшої консульської легалізації становить один робочий день.
Строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, чи підготовки нотаріально оформлених
документів для подальшої консульської легалізації може бути продовжено Міністерством юстиції України:
1) до трьох робочих днів - у зв'язку з поданням кількості документів, що не може бути опрацьована
працівниками Міністерства юстиції України, відповідальними за проставлення апостиля чи підготовку
нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації, з поважних причин (хвороба,
звільнення, довготривала відпустка, технічні причини, для усунення яких необхідний додатковий час,
тощо);
2) до двадцяти робочих днів - у зв'язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка печатки та/
або штампа; додаткової інформації або роз'яснень, у тому числі якщо справжність поданого документа
викликає сумнів."
до змісту
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА ВІД 06.08. 2014 р. N 304
Дата набрання чинності: 13.08.2014 р.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної
митної справи
Принциповим моментом змін, що вносяться до законодавства про митну справу є те, що починаючи з дати
набрання чинності зазначеною Постановою КМУ, митна декларація на бланку єдиного адміністративного
документа для декларування товарів (крім тих, що пересилаються через митний кордон України у
міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через митний кордон України
декларантами (крім громадян), заповнюється на товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну
150 євро.
Нагадаємо, що до прийняття зазначених змін, декларуванню підлягали товари, митна вартість яких
перевищує 100 євро.
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 22.07.2014 р. № N 1604-VII
Дата набрання чинності: 13.08.2014

Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов'язок і військову
службу"
Коментовані зміни стосуються збільшення граничного віку перебування осіб в запасі в другому розряді
молодшого старшого офіцерського складу – до 60 років та вищого офіцерського складу – до 65 років.
до змісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 13.08.2014 р. N 337

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно
Зазначена постанова направлена на спрощення порядку державної реєстрації речових прав на індивідуальні
(садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови
до них, що розташовані на території сільських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р.
Зміни, що вносяться коментованою постановою надають можливість власникам зазначеного вище майна
зареєструвати речові права на згадану вище нерухомість на підставі виписок з погосподарських книг
виконавчих комітетів сільських рад, архівних установ, а в якості документів що підтверджують права на
земельну ділянку, на якій розташоване майно, достатньо подати рішення відповідного органу місцевого
самоврядування про надання у власність або у користування земельної ділянки.
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 30.07.2014 N 1240/5

Про внесення змін до форм реєстраційних карток
Переконані, що мабуть всім ще зі шкільної лави
відомо загально математичне правило: «від зміни
місць доданків – сума не змінюється». Тому, дуже
сумніваємось, що запропоновані зміни якимось чином
якісно вплинуть на процес державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Від зміни «найменування» на «назва», заявники
як вписували назву юридичної особи так і будуть
продовжувати вписувати. На наше переконання
абсолютно не має ніякої різниці щодо назви цієї графи
«найменування» або «назва». Натомість, на практиці
відомі випадки, коли відбувається реєстрація багатьох
суб’єктів підприємництва одним заявником, для
чого заповнюється декілька реєстраційних карток.
Далі – очікування, тепер вже, в електронній черзі, а
далі державний реєстратор пропонує заповнити інші
реєстраційні картки та знову зайняти чергу у зв’язку
з тим, що від Мінюсту вийшов черговий безглуздий
наказ, що вносить в них зміни.

Звертаємо увагу, що даним Наказом Мінюстом
вносяться зміни до реєстраційних карток, що
використовують
для
можливості
вчинення
реєстраційних дій юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців. Зокрема, слово «найменування»
змінюється словом «назва», доповнені нові слова
«учасника», «учасників», в форму 12 також додано
окремий текст фізичної особи-підприємця, яка
припиняється наступного змісту: «Письмово
зазначаю, що мною вчинені всі передбачені
законодавством дії стосовно порядку припинення
підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, включаючи завершення розрахунків
з кредиторами (у тому числі із сплати податків,
зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску
на
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування, страхових коштів до Пенсійного
фонду України та фондів соціального страхування),
та підтверджую це своїм особистим підписом».
Пропонуємо звернути увагу на даний Наказ та в
подальшому використовувати реєстраційні картки
з відповідними змінами.

до змісту

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 14.07.2014 N 754
Дата набрання чинності: 19.08.2014 р.

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів
України з бухгалтерського обліку
До уваги бухгалтерів, аудиторів та осіб, що займаються бухгалтерським обліком та фінансовою звітністю,
зазначеним Наказом Мінфіну вносяться зміни до наступних нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку, зокрема:
- До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва",
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 24 січня 2011 року N 25, із змінами);
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- До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженому
наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року N 193, зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 17 серпня 2000 року за N 515/4736 (із змінами);
- До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року N 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 травня 2006 року за N 610/12484 (із змінами);
- До Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженому
наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року N 372, зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 16 квітня 2014 року за N 426/25203.
Пропонуємо ознайомитись із зазначеним Наказом та змінами, що ним вносяться.
до змісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 20.08.2014 р. N 742-р
Дата набрання чинності: 20.08.2014 р.

Про деякі особливості переведення студентів вищих навчальних закладів, що
розташовані на тимчасово окупованій території України, у період з березня по червень
2014 року
Розпорядження КМУ направлене на соціальний захист осіб, які навчалися у ВНЗ на тимчасово окупованих
територіях. Зокрема, з метою забезпечення
захисту прав студентів, які навчалися за
кошти фізичних та юридичних осіб у вищих
Один з небагатьох актів державної влади, який хоча
навчальних закладах, що розташовані на
б якось направлений на захист прав та інтересів
тимчасово окупованій території України, та
студентства, що навчалось на території Кримського
були переведені до вищих навчальних закладів
півострову. Є і продовжує залишатись актуальним
державної та комунальної форми власності,
питання щодо студентів, які навчались в регіонах, в яких
розташованих на території інших регіонів
наразі триває АТО. На практиці відомі випадки, коли
України, у період з березня по червень 2014 р.,
студенти зі східних регіонів України, використовуючи
завершення 2013/2014 навчального року такими
положення коментованого Розпорядження змогли
студентами здійснюється на безоплатній основі.
перевести до ВУЗів інших регіонів України. Наразі
Продовження навчання з 1 вересня 2014 р.
доволі актуальним лишається питання отримання
зазначених студентів на території інших регіонів
студентами, що перевелись документів з попередніх
України здійснюватиметься з урахуванням
ВУЗів. Можновладцям та законодавцям варто докласти
положень частини дванадцятої статті 7 Закону
якомога більше зусиль для напрацювання нормативної
України "Про забезпечення прав і свобод
та законодавчої бази в цьому напрямі. Можливо це стане
громадян та правовий режим на тимчасово
першим кроком для того, щоб їх перестали кидати у
окупованій території України".
сміттєві баки.
Також,
зазначеним
Розпорядженням
на
центральні органи влади покладено обов’язок
забезпечити фінансування навчання студентів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, у межах
загальних обсягів видатків, передбачених їм для підготовки кадрів, та обсягу державного замовлення.
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Крім того зобов’язано Міністерство освіти і науки разом з Міністерством фінансів, Державною фінансовою
інспекцією забезпечити надання вищим навчальним закладам державної та комунальної форми власності,
до яких переведені зазначені у пункті 1 цього розпорядження студенти, роз'яснень щодо особливостей
зарахування таких студентів на навчання на безоплатній основі у разі надходження відповідних звернень.
до змісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 13 серпня 2014 р. N 335
Дата набрання чинності: 20.08.2014 р.

Про внесення змін до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих
осіб
Коментованою Постановою КМУ викладено у новій редакції окремі підпункти зазначеного Порядку щодо
осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують
допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або допомогу при народженні
дитини.
до змісту

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 18.08.2014 року N 499
Дата набрання чинності: 22.08.2014 р.

Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах
Зазначеною Постановою Правління НБУ зобов'язало банки використовувати для розрахунків з
громадянами за заробітними платами, пенсіями, стипендіями окремі рахунки задля коректного
оподаткування пасивних доходів громадян.
Коментованим документом серед іншого доповнено інструкцію про порядок відкриття та використання
рахунків пунктом, згідно з яким банк виключно для зарахування зарплати, стипендії, пенсії, соціальної
допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат відкриває фізичній особі окремий поточний
рахунок або використовує вже відкритий з цією метою рахунок.
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 11.08.2014 N 1312/5/377
Дата набрання чинності: 29.08.2014 р.

Про затвердження Тимчасового порядку спрощеної ідентифікації юридичних осіб
акредитованими центрами сертифікації ключів
Метою коментованого наказу є забезпечення захисту прав та законних інтересів юридичних осіб,
зареєстрованих на територіях Донецької та Луганської областей, у зв’язку із ситуацією, що склалась в цих
областях.
Положення даного Наказу поширюються на акредитовані центри сертифікації ключів, які надають
послуги електронного цифрового підпису юридичним особам, що зареєстровані на територіях Донецької
та Луганської областей та звернулись до акредитованого центру сертифікації ключів за формуванням
посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису, установчі документи яких
втрачені.
Основне спрямування Наказу полягає в забезпеченні можливості акредитованим центрам сертифікації
ключів під час надання послуг електронного цифрового підпису (формування посиленого сертифіката
відкритого ключа) для встановлення юридичної особи та повноважень фізичної особи – представника
юридичної особи, зареєстрованої на територіях Донецької та Луганської областей, у разі вимушеної
відсутності установчих документів (положення, статуту юридичної особи тощо) або нотаріально засвідчених
копій таких документів використовувати інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців в електронному вигляді, що відображається на офіційних веб-ресурсах
розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
до змісту

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 07.07.2014 N 13-1
Дата набрання чинності: 29.08.2014 р.

Про внесення змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
Зазначеною Постановою Правління Пенсійного фонду України затверджено в новій редакції Порядок
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій. У зв’язку з набуттям законної
сили зазначеної Постанови пропонуємо звернути увагу на зазначений Порядок з урахуванням відповідних
змін.
до змісту
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 20 серпня 2014 р. N 780-р
Дата набрання чинності: 20.08.2014 р.

Про затвердження плану заходів із запровадження документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано
безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної
верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на
2014 - 2017 роки
Законодавство багатьох країн світу вже передбачає обіг документів,
зокрема, паспортних, які місять в собі електронний чип з
персональним даними власника документів. В якості прикладу
можемо привести США, в яких така система документів особистості
функціонує вже тривалий час. Як відомо, однією з передумов
встановлення безвізового режиму між Україною є якраз прийняття
законодавцями Законів, що передбачають обіг паспортних
документів, що містять відповідні електронні чипи. Проте, такі
вимоги стосуються лише закордонних паспортів. Чим пояснюється
необхідність введення чипів в національні паспорти – нікому невідомо.
Хоча відповідь на це питання не потрібно шукати десь далеко: поперше, передбачається зручна система контролю за кожною особою,
а по-друге, «Поліграфкомбінат Україна» матиме велику кількість
безкінечних замовлень на відповідні бланки. Ще нещодавно певну
ланку у виготовленні документів займав сумнозвісний концерн
«ЄДАПС», підконтрольний певним одіозним політикам. Як на наш
погляд, можновладцям в першу чергу необхідно вирішити питання
соціального характеру в державі, а також питання захисту своїх
громадян на власне, необхідно звернути бюджетні кошти, замість
того, щоб витрачати гроші на «чіпування» громадян, яке з рештою
може нашкодити лише їм.

Суть даного Розпорядження КМУ
зводиться о впровадження на
найближчі три роки програми щодо
запровадження в Україні документів
що посвідчують особи та/або її
спеціальний статус у відповідності
до Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус».
Зокрема,
Урядом
України
в
зазначеному
Розпорядженні
покладають
обов’язки
на
центральні органи державної влади
щодо розробки та забезпечення
функціонування
Єдиного
демографічного реєстру, а також
документів,
що
передбачають
функціонування в таких документах
безконтактного цифрового носію
(чипу).

Олександр Пащенко

Юрій Сівовна

Партнер, адвокат
АК «Правочин»

Старший юрист АК
«Правочин»

З будь-яких питань, що пов’язані із текстом цього дайджесту, прохання звертатися
за електронною адресою: info@pravochin.com.ua
www.pravochin.com.ua
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