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Новини
Вирішено проблему зарахування адміністративного збору
до бюджетів об’єднаних територіальних громад
8 вересня 2016 р. Верховна Рада України прийняла в цілому як
закон проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до
місцевих бюджетів (реєстр. № 4386-д від 12.05.2016). Вказаним
Законом передбачається чітко унормувати питання зарахування
до доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних
громад, що створюються згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад, окремих видів плати за надання адміністративних послуг.
Асоціація міст України брала участь у розробці законопроекту і підтримувала його прийняття.
15 вересня 2016 року офіційно запущено для України Програму з
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності
та розвитку «U-LEAD з Європою»
Подія проходить за участі Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана і Комісара ЄС з питань розширення і політики добросусідства
Йоханеса Хана. Українські урядовці та представники Євросоюзу
презентують Програму, яка спільно фінансується Європейським
Союзом та країнами-членами, а саме Данією, Німеччиною, Польщею та
Швецією, з метою підтримки українського уряду у впровадженні важливої реформи децентралізації
в Україні.
Метою програми U-LEAD, бюджет якої складає 102 млн. євро, є посилення спроможності
ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях з метою реалізації
регіональної політики та реформи децентралізації, а також вдосконалення адміністративних
послуг на місцевому рівні для громадян України.
Україна приєдналася до Міжнародної хартії
відкритих даних.
22 вересня 2016 р. Уряд вирішив приєднатися до Міжнародної хартії
відкритих даних. Цілями зазначеної хартії є поширення демократії,
боротьба з корупцією та сприяння економічному зростанню.
Головною метою хартії є покращення та сприяння співпраці під
час прийняття та реалізації спільних принципів, стандартів та
кращих практик відкритих даних. Державному агентству з питань
електронного урядування доручено забезпечити: подання в
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установленому порядку заяви про приєднання України до Міжнародної хартії відкритих даних;
координацію реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних; розроблення проекту
плану дій з реалізації принципів хартії. Нагадаємо, що на сьогодні понад 17 урядів приєдналися
до Міжнародної хартії відкритих даних, серед яких уряди Канади, Великобританії, Франції, Італії,
Південної Кореї.

Законодавство
Прийнято:
Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів». 8 вересня
2016 р. Верховна Рада України прийняла в цілому як закон проект Закону про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних
зборів до місцевих бюджетів (реєстр. № 4386-д від 12.05.2016). Вказаним Законом
передбачається чітко унормувати питання зарахування до доходів загального фонду
бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, окремих видів плати за надання
адміністративних послуг. Асоціація міст України брала участь у розробці законопроекту
і підтримувала його прийняття. Вирішено проблему зарахування адміністративного
збору до бюджетів об’єднаних територіальних громад;
Постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 593 «Деякі питання
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань». Постанову прийнято на реалізацію
вимог статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань». Вказаною постановою надано можливість
суб’єктам господарювання отримувати відомості з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в іншій формі,
ніж це визначено в Законі, а саме, в електронному вигляді із використанням сервісної
послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру
з метою обробки та перетворення відкритих відомостей Єдиного державного реєстру
для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами. Також
технічним адміністратором Єдиного державного реєстру суб’єктам господарювання
надаватиметься сервісна послуга щодо підготовки відомостей у відповідному форматі,
адаптованому для сприйняття інформаційними системами споживача. Прийняття
постанови є черговим кроком запровадження електронного врядування та зручного
доступу юридичних осіб до відкритих даних реєстру;
Постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 594 «Про внесення зміни
до пункту 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень». Постанова передбачає, що коли документом, поданим для державної
реєстрації прав, є рішення суду, державний реєстратор з метою встановлення
набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на
підставі поданого рішення суду обов’язково використовує також відомості Єдиного
державного реєстру судових рішень за допомогою офіційного веб-порталу судової
влади України щодо наявності такого рішення у відповідному Реєстрі в електронній
формі, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами. Постанову
прийнято з метою протидії рейдерству та запобігання шахрайським діям у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Очікується, що запропоновані
зміни мають запобігти обігу підроблених документів, створять додаткові гарантії захисту
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прав та законних інтересів власників нерухомого майна та сприятимуть підвищенню
рівня довіри населення до діяльності державних органів;
Постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».
Постановою визначаються загальні засади здійснення обміну електронними даними,
крім інформації, що становить державну таємницю, між суб’єктами владних повноважень
з державних електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних
послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань.
Держателем та замовником системи електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів визначено Державне агентство з питань електронного
урядування. До системи будуть підключені державні електронні інформаційні ресурси,
отримання даних з яких необхідне суб’єктам владних повноважень під час надання
адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених
на них завдань. Суб’єкти владних повноважень зобов’язані надавати дані через
інтерфейс прикладного програмування на безоплатній основі;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 686-р «Про
приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних». Цілями зазначеної хартії є
поширення демократії, боротьба з корупцією та сприяння економічному зростанню.
Головною метою хартії є покращення та сприяння співпраці під час прийняття
та реалізації спільних принципів, стандартів та кращих практик відкритих даних.
Державному агентству з питань електронного урядування доручено забезпечити:
подання в установленому порядку заяви про приєднання України до Міжнародної
хартії відкритих даних; координацію реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих
даних; розроблення проекту плану дій з реалізації принципів хартії. Нагадаємо, що на
сьогодні понад 17 урядів приєдналися до Міжнародної хартії відкритих даних, серед
яких уряди Канади, Великобританії, Франції, Італії, Південної Кореї.

Зареєстровано законопроекти:
№5067 від 05.09.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту
прав власності»;
№5053-1 від 15.09.2016 «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань» щодо спрощення порядку припинення юридичних осіб»;
альтернативні №3549-3 від 29.09.2016 та №3549-4 від 30.09.2016 «Про електронні
комунікації».
Розглядається:
проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами підприємцями (реєстр. № 4194). 8 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла
його за основу. Проектом Закону пропонуються наступні положення:
із законодавства виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток
(незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання) (не стосується печаток органів
державної влади та органів місцевого самоврядування);
виключається можливість визнання документу (угоди, правочину) недійсним
(неукладеним, невчиненим) у зв’язку з відсутністю відбитку печатки;
виключається необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів
господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування;
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встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або
органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі.
альтернативні проекти законів про внесення змін до статті 28 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань» щодо спрощення порядку припинення органів державної влади (реєстр.
№ 5053 від 30.08.2016) та про внесення змін до статті 28 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань» щодо спрощення порядку припинення юридичних осіб (№5053-1 від
15.09.2016). Комітет з питань промислової політики та підприємництва 21 вересня 2016
року розглянув вказані проекти законів. Комітет вирішив законопроект (реєстр. № 50531) рекомендувати прийняти у першому читанні за основу із скороченням строків подання
суб’єктами права законодавчої ініціативи зауважень і пропозицій до законопроекту
під час підготовки його до другого читання, врахувавши в ньому окремі положення
альтернативного урядового законопроекту (реєстр. № 5053), а проект Закону України
(реєстр. № 5053) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
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