ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за лютий 2017 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 20.12.2016 N 1787-VІІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств
залізничного транспорту, майно яких розташоване на території
проведення антитерористичної операції
17 лютого 2017 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін
до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно
яких розташоване на території проведення антитерористичної операції".
Законом вносяться зміни до законів України "Про особливості утворення
публічного акціонерного товариства залізничного транспорту" та "Про
виконавче провадження", згідно з якими тимчасово (до проведення
інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, майно яких
розміщене на території проведення антитерористичної операції та
затвердження передавального акту цього майна ПАТ "Укрзалізниця")
встановлено мораторій на звернення стягнення на активи ПАТ "Укрзалізниця"
за зобов'язаннями вказаних підприємств.
Мораторій на звернення стягнення на активи Товариства, встановлений
цим Законом, втрачає чинність після проведення відповідно до законодавства
інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що
розміщене на території проведення антитерористичної операції, на якій органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження
передавального акта щодо цього майна Товариству, але не пізніше ніж через
шість місяців з дня завершення антитерористичної операції.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 16.02.2017).
2. Закон України
від 07.02.2017 N 1834-VІІІ
Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з
метою розвитку телекомунікаційних мереж
Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення
доступу
до
інфраструктури
об'єктів
будівництва,
транспорту,
електроенергетики,
кабельної
каналізації
електрозв'язку,
будинкової
розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з
метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні,
встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, визначає права та обов'язки осіб, які беруть участь у таких
господарських відносинах.
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Дія цього Закону поширюється на відносини між власниками
інфраструктури об'єкта доступу всіх форм власності та замовниками, що
виникають при доступі до інфраструктури відповідного об'єкта доступу.
При цьому, дія Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд
електрозв'язку, будинкової розподільної мережі та кабельної каналізації
електрозв'язку, що перебувають у власності операторів, провайдерів
телекомунікацій.
Законом встановлюється загальний порядок здійснення доступу до
інфраструктури відповідного об'єкта доступу згідно Правил надання доступу,
які затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних
державних органів згідно з повноваженнями, встановленими цим Законом.
Зокрема, статтею 16 Закону визначено, що доступ до інфраструктури
об'єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником
інфраструктури об'єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до
законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних
умов з доступу та погодження власником інфраструктури об'єкта доступу
проектної документації з доступу.
Укладений договір з доступу є необхідною і достатньою умовою для
укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів
телекомунікацій замовника.
Законом вносяться зміни до законів України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про електроенергетику", "Про телекомунікації".
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 04.03.2017).
3. Закон України
від 09.02.2017 N 1847-VІІІ
Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо
розгляду справ за участю присяжних
Законом вносяться зміни до Цивільного процесуального кодексу
України, якими передбачається участь присяжних у складі суду замість
народних засідателів.
Також Законом зазначено, що якщо до набрання чинності цим Законом
судовий розгляд справи за участю народних засідателів розпочато, але не
закінчено, після набрання чинності цим Законом особи, які брали участь як
народні засідателі, вважаються присяжними.
До приведення підзаконних актів у відповідність із цим Законом щодо
присяжних у цивільному судочинстві застосовуються ті самі правила, що діяли
щодо народних засідателів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 10.03.2017).
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4. Закон України
від 23.02.2017 N 1910-VІІІ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування
спадщини
23 лютого 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування
спадщини" (далі – Закон).
Вказаним Законом внесено зміни до пункту 14.1.263 статті 14
Податкового кодексу України, яким виключно для цілей оподаткування
податком на доходи фізичних осіб надається визначення понять членів сім’ї
фізичної особи першого та другого ступеня споріднення.
Зокрема вводиться такий поділ:
- членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей
розділу ІV Податкового кодексу України вважаються її батьки, її чоловік або
дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені;
- членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей
розділу ІV Податкового кодексу України вважаються її рідні брати та сестри, її
баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.
Відповідно до статті 1261 ЦК України у першу чергу спадкування
входять діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та
народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки. До
другої черги спадкування статтею 1262 ЦК України віднесено рідних братів та
сестер спадкодавця, його бабу та діда як з боку батька, так і з боку матері.
Статтею 174 Податкового кодексу України визначаються ставки, за якими
оподатковуються об’єкти спадщини.
Відповідно за нульовою ставкою буде оподатковуватись дохід,
отриманий від прийняття у спадщину майна спадкоємцями фізичними особами,
які є родичами зі спадкодавцем першого або другого ступеня споріднення, до
яких віднесено: батьків фізичної особи, її чоловіка або дружину, дітей такої
фізичної особи, у тому числі усиновлених, її рідних братів та сестер, її бабу та
діда з боку матері і з боку батька, онуків.
Законом визначається також окремі положення оподаткування доходу
отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення
договору дарування) від фізичних осіб. Згідно з новою редакцією пункту 174.6
статті 174 Податкового кодексу України об'єкти дарування, подаровані
платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з
правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.
Доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику
податку
юридичною
особою
або
фізичною
особою-підприємцем,
оподатковуються на загальних підставах, передбачених цим розділом для
оподаткування додаткового блага.
Визначено, що у разі спадкування будь-яких об'єктів спадщини, які
оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об'єктів з
метою оподаткування не визначається.
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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
застосовується до доходів, отриманих починаючи з 1 січня 2017 року
платником податків у вигляді спадщини/дарунка (опубліковано в газеті "Голос
України" 24.03.2017).
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 14.02.2017 N 75
Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового
підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями державної форми власності
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку
застосування електронного цифрового підпису органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1452 (далі - Постанова) щодо
посилення захисту використання електронного цифрового підпису органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями державної форми власності.
Зокрема, Постановою визначено, що установа отримує на договірних
засадах послуги електронного цифрового підпису від акредитованих центрів
сертифікації ключів. Один і той самий відкритий ключ підписувача повинен
бути засвідчений лише в одному акредитованому центрі сертифікації ключів.
У посиленому сертифікаті відкритого ключа підписувача додатково
зазначаються ідентифікаційні дані установи (повне найменування та код згідно
з ЄДРПОУ, за якими здійснено її державну реєстрацію).
У разі коли згідно із законодавством необхідно засвідчити печаткою
справжність підпису на документах та відповідність копій документів
оригіналам, а також для забезпечення цілісності електронних даних та
ідентифікації установи як підписувача під час надання адміністративних та
інших послуг в електронній формі, здійснення інформаційного обміну з іншими
юридичними особами установа застосовує спеціально призначений для таких
цілей електронний цифровий підпис (далі - електронна печатка).
У посиленому сертифікаті відкритого ключа, що використовується
установою для електронної печатки, додатково зазначаються спеціальне
призначення електронного цифрового підпису та сфера його застосування.
Перелік працівників установи, яким надається право накладення
електронної печатки на електронних документах, визначається рішенням
установи (її керівника).
Також постановою скасовано обмеження щодо застосування
електронного цифрового підпису для вчинення правочинів на суму, що
перевищує 1 млн. гривень та для складання електронних документів, які не
можуть бути оригіналами у випадках, передбачених законодавством.
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Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 і 3
змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через шість
місяців з дня її опублікування (опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр"
17.02.2017).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 14.02.2017 N 72
Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 1998 р. N 1740 (далі – Постанова).
Постановою визначено, що збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування не сплачується абонентами у разі відправлення благодійного
телекомунікаційного повідомлення.
Також
передбачено,
що
у
разі
отримання
благодійного
телекомунікаційного повідомлення сума збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, виходячи з суми коштів, яку оператор стільникового
рухомого зв'язку перераховує неприбутковій організації, у тому числі
благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або
територіальній громаді, зараховується оператором стільникового рухомого
зв'язку в рахунок зменшення поточних платежів із зазначеного збору протягом
поточного звітного періоду.
Крім цього, врегульовано питання щодо повернення помилково або
надміру сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з
окремих видів господарських операцій.
Повернення помилково або надміру сплачених сум збору здійснюється у
порядку, встановленому Бюджетним кодексом та нормативно-правовими
актами, прийнятими на його виконання, щодо повернення коштів, помилково
або надміру зарахованих до бюджету.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 17.02.2017).

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
від 10.02.2017 №56
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2017 р. за N 201/30069

6

Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування
Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з
питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) контролю та повної
перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування (далі - декларація), відповідно до статей 48 та 50
Закону України "Про запобігання корупції".
Відповідно до Закону Національне агентство проводить щодо декларацій
такі види контролю:
1) щодо своєчасності подання;
2) щодо правильності та повноти заповнення;
3) логічний та арифметичний контроль.
У випадку встановлення факту неподання декларації суб'єктом
декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово
повідомляє про це суб'єкта декларування, керівника державного органу, органу
влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх
апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює суб'єкт
декларування, та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції
у визначеному Національним агентством порядку. За наявності ознак
адміністративного правопорушення уповноважена особа Національного
агентства складає протокол про адміністративне правопорушення у
встановленому законодавством порядку, який за рішенням Національного
агентства направляється до суду.
Крім цього, у період здійснення суб'єктом декларування діяльності,
пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а
також протягом трьох років після припинення такої діяльності може
проводитися повна перевірка декларації.
Рішення про проведення повної перевірки приймається на визначених
Законом підставах у випадку, якщо:
1) декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне та
особливо відповідальне становище, суб'єктом декларування, який займає
посаду, пов'язану з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких
затверджено рішенням Національного агентства від 17 червня 2016 року N 2;
2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами
логічного та арифметичного контролю;
3) подана суб'єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому
(яких) суб'єкт декларування обрав ознаку "Член сім'ї не надав інформацію" (у
випадку, передбаченому частиною сьомою статті 46 Закону);
4) масової інформації та інших джерел інформацію про можливе
відображення у декларації недостовірних відомостей. Така інформація повинна
стосуватися конкретного суб'єкта декларування та містити фактичні дані, що
можуть бути перевірені;
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5) встановлення Національним агентством невідповідності рівня життя
суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами
моніторингу способу життя.
За результатами проведення повної перевірки декларації Національним
агентством приймається рішення про результати здійснення повної перевірки
декларації. Рішення про проведення повної перевірки декларації може бути
оскаржено суб'єктом декларування в судовому порядку.
Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України 17.02.2017).
2. Наказ Міністерства юстиції України
від 23.02.2017 №660/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2017 р. за N 258/30126
Про внесення змін до Положення про Єдиний реєстр довіреностей
Наказом Міністерства юстиції України внесено зміни до Положення про
Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 28 грудня 2006 року N 111/5, відповідно до частини третьої статті
93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі – Положення) .
Зокрема, змінами визначено, що Національне антикорупційне бюро
України, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, члени та
уповноважені працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України мають прямий доступ до Єдиного реєстру в порядку, визначеному
главою 6 "Доступ до Єдиного реєстру", цього Положення.
Державними органами, зазначеними вище, інформація з Єдиного реєстру
отримується безоплатно.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

