ВЕРЕСЕНЬ 2017
ОСНОВНІ ?НОВИНИ ТА ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО
СПРОЩЕНО ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ
26 червня 2017 року Президент України підписав Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар'єрів для залучення
іноземних інвестицій" (закон № 4541), над яким близько 2 років працювала команда
юристів ДК-Право, Нексія ДК. З 27 вересня 2017 року Закон набрав чинності.
Законом суттєво спрощується процедура оформлення дозволів на
працевлаштування та проживання в Україні для іноземних громадян.
I. ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Розширено перелік підстав для оформлення дозволу на працевлаштування для
іноземних інвесторів – бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.
Визначено особливі категорії іноземців, які працевлаштовуються за спрощеною
процедурою: іноземні високооплачувані професіонали; засновники та/або учасники,
та/або бенефіціари юридичної особи; випускники університетів, що входять до топ-100
світових рейтингів; іноземні працівники творчих професій; іноземні IT-професіонали.
Встановлено загальну умову за якої роботодавець може отримати дозвіл на
працевлаштування (не поширюється на особливі категорії іноземців, що вказані вище):
розмір мінімальної заробітної плати для іноземців - 10 МЗП для бізнесу і 5 МЗП –
для громадських об'єднань, благодійних організацій та навчальних закладів.
Скасовано звіт про попит на робочу силу, відповідно пошук українців на посаду
не проводиться.
Скасовано обмеження щодо кількості іноземних працівників, що працюють за
ЗЕД контрактами.
Диференційовано термін дії дозволу на працевлаштування. Збільшено термін дії
дозволу до трьох календарних років для окремих категорій іноземців (іноземні
високооплачувані професіонали; засновники та/або учасники та/або кінцеві бенефіціари
(контролери) юридичної особи; випускники університетів, віднесених до першої сотні в
світових рейтингах університетів; іноземні працівники творчих професій; іноземні ITпрофесіонали; іноземці за ЗЕД контрактами, внутрішньокорпоративні цесіонарії). Для
всіх інших іноземних найманих працівників термін залишається незмінним – 1 рік.
Вдвічі скорочено перелік документів для оформлення дозволу на
працевлаштування (зокрема, не передбачено подання медичних довідок, документа про
освіту, довідки про відсутність судимості).

Встановлено диференційований розмір плати за видачу дозволу на
працевлаштування: 6 прожиткових мінімумів для дозволів, що видаються на строк від
одного до трьох років;
4 прожиткових мінімумів для дозволів, що видаються на строк від шести
місяців до одного року включно; 2 прожиткові мінімуми для дозволів, що видаються
на строк до шести місяців.
Дозволено роботу іноземців на умовах сумісництва та суміщення посад.
II. ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ
Надано право іноземним інвесторам засновникам / учасникам або
бенефіціарним власникам українських компаній отримувати посвідку на тимчасове
проживання в Україні, якщо розмір їх частки в статутному капіталі становить не менше
100 тис. Євро строком на 2 роки.
Скорочено строк оформлення посвідки з 15 до 10 календарних днів з дня
отримання заяви.
Допускається подання заяви про видачу або продовження посвідки на тимчасове
проживання через представника на підставі довіреності.
Передбачено обов’язок для працівників міграційної служби складати опис, в
якому зазначати дату отримання таких документів, проставляти печатку, вказувати
посаду та ім’я особи, що прийняла документи.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
БАНКАМ ДОЗВОЛЕНО ОБИРАТИ АГЕНТІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Національний банк України дозволив банкам доручати юридичним і фізичним
особам на договірних засадах здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтівфізичних осіб, відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Новий порядок здійснення посередниками (агентами) ідентифікації та верифікації
клієнтів прийнято відповідно до Закону України "Про споживче кредитування".
Змінами передбачається:
● зберігання агентами, передавання ними інформації чи документів щодо
ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб, у тому числі в разі дострокового
припинення відносин з агентом;
● здійснення контролю за дотриманням агентами встановленої процедури
проведення ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб;
● організації навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки
з питань запобігання легалізації кримінальних доходів чи фінансування тероризму в
частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб.
Банк може вибрати посередників лише після того, як переконається у бездоганній
діловій репутації таких осіб.
Відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації
банківських клієнтів-фізосіб покладається на банк.
Відповідні зміни передбачено постановою Правління НБУ від 12.09.2017 № 90
"Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового
моніторингу", яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗБЕРІГ ОБЛІКОВУ СТАВКУ
НЕЗМІННОЮ
Відповідно до Рішення Правління Національного Банку України "Про розмір
облікової ставки" від 14 вересня 2017 року № 593-рш, облікова ставка залишається на
рівні 12,5%.
БАНКИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ПИСЬМОВО ПОВІДОМЛЯТИ КЛІЄНТАМ ПРО
ВИЗНАННЯ ЇХ ПОВ'ЯЗАНИМИ З БАНКОМ ОСОБАМИ
НБУ зобов’язав банківські установи повідомляти фізичних і юридичних
осіб про визнання їх особами, пов’язаними з банком.
Банк повинен робити це письмово та не пізніше наступного робочого дня після
визначення особи пов’язаною з банком і внесення інформації про неї до переліку таких
осіб.
Таким чином, фізичні та юридичні особи у повній мірі усвідомлюватимуть
перспективи та наслідки набуття ними статусу пов’язаної з банком особи, а відносини
між банкам та пов’язаним з ними особам будуть прозорими, зрозумілими для обох
сторін та базуватимуться на взаємній повазі та відповідальності.
Відповідні зміни внесені до "Положення про визначення пов’язаних із банком
осіб" постановою Правління НБУ від 15 вересня 2017 року № 91, яка набрала чинності з
дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

НБУ ОПРИЛЮДНЮВАТИМЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО БЕЗГОТІВКОВІ
ОПЕРАЦІЇ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТАМИ
Національний банк України, забезпечуючи прозорість та вільний доступ до
інформації, розпочинає регулярне оприлюднення інформації про розподіл обсягів та
кількості безготівкових операцій з використанням платіжних карток.
Публікація
здійснюватиметься
на
сторінках
офіційного
Інтернетпредставництва НБУ щоквартально.
Інформація надаватиметься за типами безготівкових операцій у такому розрізі:
– перекази з картки на картку;
– операції у мережі Інтернет;
– розрахунки в торговельній мережі;
– операції у пристроях самообслуговування.
Це надасть змогу учасникам платіжного ринку більш детально аналізувати
тенденції його розвитку та попит користувачів.
Публікація згаданої інформації передбачена рішенням Правління НБУ № 579-рш
від 11 вересня 2017 року.
НБУ ЗАТВЕРДИВ ЗМІНИ ДО ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ БАНКІВ УКРАЇНИ
НБУ прийняло постанову №89 від 11.09.2017 року "Про затвердження
нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку"
(надалі - Постанова №89), якою затверджено зміни до Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України та Інструкції щодо його застосування.
Цим забезпечуватиметься відображення в бухгалтерському обліку операцій,
що здійснюються банками в Україні, згідно з Міжнародним стандартом фінансової
звітності 9 "Фінансові інструменти" (у редакції 2014 року), який діятиме з 1 січня 2018
року.
Постанова №89 передбачає:

затвердження нової редакції Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України (План рахунків) та Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, які набирають чинності з 25 грудня 2017 року;

внесення змін до чинної редакції Плану рахунків та Інструкції про
застосування Плану рахунків з метою забезпечення переходу на новий План рахунків;

надання банкам можливості здійснити підготовчу роботу, у т. ч. з
доопрацювання програмних комплексів, задля забезпечення переходу на новий План
рахунків, та складання статистичної звітності з його врахуванням.
ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Президент України Петро Порошенко підписав Закон України №2146-VІІІ "Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів
нерезидентів-інвесторів у цінні папери", прийнятий Верховною Радою України 7 вересня
2017 року.
Законом уточнюється перелік операцій з державними цінними паперами,
доходи від яких, отримані нерезидентами, не підлягають оподаткуванню. Це стосується
доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

СПРОЩЕНО УМОВИ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТІВ ВІД МІЖНАРОДНИХ
ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Національний банк спростив порядок одержання резидентами кредитів в
іноземній валюті від міжнародних фінансових організацій для пожвавлення співпраці
українського бізнесу з МФО і більш активного притоку боргового капіталу в Україну.
Зміни передбачають:

звільнення кредитних договорів в іноземній валюті з МФО від реєстрації
в Національному банку;

надання резидентам можливості залучати кредити від МФО за договорами,
що містять особливі умови: валюта кредиту визначається в гривнях, а всі операції
між МФО та резидентом-позичальником проводяться в іноземній валюті;

право резидента здійснювати купівлю (обмін) іноземної валюти та/або
переказ іноземної валюти за межі України на користь МФО без наявності реєстрації
договору в Національному банку та без індивідуальної ліцензії Національного банку на
вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.
Загалом, операції за кредитним договором з МФО уповноважений банк буде
проводити відповідно до умов самого договору без будь-яких дозвільних документів.
Це дозволить розширити спектр і збільшити кількість проектів, які фінансуються,
в тому числі в гривні, за рахунок більш гнучкого структурування та адміністрування як з
боку МФО, так і українських позичальників. В цілому рішення сприяє поліпшенню
інвестиційного клімату і залученню іноземних інвестицій в економіку.
Відповідні зміни затверджено постановою Правління НБУ від 07 вересня 2017
року № 88 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного
банку України". Постанова набуває чинності з 13 вересня 2017 року.

ПОДАТКОВЕ ПРАВО
РОЗРОБЛЕНО ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕСТОВОГО
РЕЖИМУ СИСТЕМИ БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
15 вересня 2017 р. у Верховній Раді зареєстровано законопроект №7115 "Про
внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу
України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у
Єдиному реєстрі податкових накладних".
18 вересня 2017 року, з'явився текст законопроекту. У разі прийняття, Закон
набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування
Законопроектом пропонується:
•
повернутися до тестового режиму зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування у ЄРПН (тобто процедури, визначені п. 201.16 ПКУ,
пропонується застосовувати без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК). Щодо
тривалості тестового режиму законопроектом не встановлено жодних часових
рамок;
•
призупинити дію норми щодо безумовності податкового кредиту у
зв’язку з запровадженням процедур зупинення реєстрації ПН/РК;
•
визначити порядок розблокування заблокованих податкових накладних
та встановити особливості застосування процедур, визначених п. 201.16 ПКУ, щодо
зупинення реєстрації ПН/РК у тестовому режимі;
•
застосовувати тестовий режим зупинки реєстрації ПН в ЄРПН до
прийняття законопроекту, розробленого Урядом, за наслідками проведеного аналізу
результатів застосування, та за умови усунення недоліків запровадження процедур
зупинення реєстрації ПН/РК.
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПЛАНУЮТЬ
СПРОСТИТИ
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 7131 від 21 вересня
2017 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення
адміністрування податку на прибуток та інвестиційного клімату".
Метою документу є удосконалення системи оподаткування платників єдиного
податку при виплаті ними дивідендів шляхом:
- виключення платників єдиного податку третьої та четвертої групи із платників
авансового платежу податку на прибуток;
- виключення зі ст. 140 Податкового кодексу України положень щодо зменшення
фінансового результату до оподаткування податком на прибуток платників єдиного
податку.
Це сприятиме спрощенню адміністрування податку на прибуток та залученню
іноземних інвестицій.

СПРОЩЕНО РЕЄСТРАЦІЮ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
Мінфін розробив рішення про запобігання виникнення труднощів у платників
аграрного сектору при реєстрації податкових накладних.
Були внесені такі зміни:

для всіх платників: вони можуть надати документи (технологічну картку)
до здійснення операції, і вона буде розглянута протягом 10 робочих днів. Якщо ця
картка за встановленою формою врахується ДФС, податкові накладні/розрахунки
коригування за цією операцією зупинятися не будуть.

для платників сільскогосподарського сектору. Технологічна картка
враховуватиметься автоматично системою Моніторингу без розгляду ДФС, якщо:
платника – товаровиробника сільскогосподарського сектору внесено до Реєстру
отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України"; платник на 31 грудня 2016 року
застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового
кодексу України (в редакції, що діяла на 31 грудня 2016 року); якщо такі платники (п.
2.1, п. 2.2) мають загальну площу власної чи орендованої земельної ділянки понад
200 га включно станом на 1 січня 2017 року, що задекларована до 20 лютого 2017 року
та за період з 1 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і директора
підприємства.
Це дозволить ДФС покращити роботу системи призупинки реєстрації ризикових
податкових накладних, аби уникнути призупинки накладних платників реального
сектору економіки.
Поки проект цих змін не оприлюднено. Якими вони будуть та що собою
представляє Технологічна картка буде відомо тільки після опублікування на сайті
Мінфіну тексту відповідного проекту наказу.
CПЛАЧУВАТИ ПДФО ПРОПОНУЮТЬ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
ФІЗОСІБ
31 серпня 2017 року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону №7051 "Про
внесення змін до статті 168 Податкового кодексу України щодо зарахування податку з
доходів фізичних осіб". У документі зазначено, що сплачуваний юридичною особоюподатковим агентом ПДФО повинен бути зарахованим за місцем проживання
фізичної особи-платника податку. Нові норми почнуть діяти з 1 січня 2019 року.
Відповідно до законодавства, яке діє сьогодні, податок на доходи фізичних осіб
сплачується до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи, у якій
працює відповідна фізична особа - платник податку. Часто спостерігається, що
працівники проживають в одному населеному пункті, а працюють на підприємстві, яке
знаходиться в іншому населеному пункті. Тому населений пункт, в якому знаходиться
відповідне підприємство, отримує ПДФО всіх його працівників, а місцевий бюджет, за
рахунок якого власне надаються послуги фізичній особі, яка проживає у відповідному
населеному пункті, не отримує нічого. Саме для запобігання виникненню подібних
ситуацій розроблено вищезгаданий законопроект.

ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ
ДОХОДІВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
07.09.2017 прийнято Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери" № 2146-VIII.
Закон звільняє від податку на доходи нерезидента:

доходи іноземного інвестора на державні цінні папери та облігації
місцевих позик, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або їх емітентом;

доходи іноземного інвестора від операцій з борговими цінними
паперами, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими
гарантіями, якщо такі доходи виплачуються відповідним гарантом.
Це дозволить врегулювати питання щодо звільнення від оподаткування доходів
іноземних інвесторів, отриманих від операцій з державними та облігаціями місцевих
позик та доходів, які виникають за гарантованими державою або відповідною місцевою
радою запозиченнями.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
ДЕРЖМАЙНО ПЕРЕДАВАТИМУТЬ В ОРЕНДУ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ
АУКЦІОНИ
Фондом державного майна України розроблено та передано на розгляд до
профільних міністерств проект закону "Про оренду державного та комунального майна".
Документ спрощує процедуру передачі в оренду об’єктів державної і комунальної
власності пропонуючи наступні нововведення:
скорочено терміни проведення цієї процедури з 140 до 23 днів;
запроваджено сучасний механізм електронного аукціону для передачі
майна орендарю за допомогою спеціального веб-порталу.
вилучено індексацію орендної плати як істотну умову договору оренди,
проте передбачено обов’язковість проведення оцінки об’єкта оренди протягом всього
строку дії договору кожні три роки;
передбачено нові критерії забезпечення збереження державного майна
(встановлено обмеження щодо осіб, які не можуть бути орендарями);
запроваджено
вимогу
щодо гарантійного
внеску
учасників
електронного аукціону, який у випадку відмови від укладення договору оренди не
повертається і зараховується до державного або місцевого бюджету;
орендарями державного та комунального майна не можуть виступати
юридичні та фізичні особи, у тому числі ті, власником будь-якої кількості акцій
(часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є
резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи
держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором.
У разі прийняття закону, процедура оренди державного та комунального майна
стане більш прозорою, ефективною та простою для інвестора.
ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ: КОЛИ Є ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ, А
КОЛИ – НІ
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного
разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій
розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від
її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку
понад три роки, не оподатковується.
Про це повідомляється в Листі ДФС України від 13.09.2017 р. № 1942/В/99-99-1302-03-14/ІПК)
Відповідно до п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не
зазначеного в п. 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 %, визначеною
п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

РОЗГЛЯНУТО ПРОЕКТ ЗАКОНУ "ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА"
Презентовано нові підходи до продажу активів, відображені у проекті Закону
"Про приватизацію державного майна" № 7066 від 04.09.2017 р.
Проект закону дозволить:

скоротити перелік об’єктів, які заборонені до приватизації;

застосувати практику продажу активів, прийняті в приватному
секторі;

перейти до ринкового ціноутворення на держпідприємства.
На сьогодні, 1231 підприємство заборонене до приватизації, а в державній
власності повинно залишитися лише 378 державних підприємств та об’єктів.
ЗБІЛЬШЕНО ПЛАТУ ЗА ВНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ ДО ДЕРЖРЕЄСТРУ
ОБТЯЖЕНЬ РУХОМОГО МАЙНА
7 вересня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 386 "Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання
інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна", якою змінено плату за
внесення запису до реєстру.
Розмір плати за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна
запису, змін і додаткових відомостей до запису становитиме тепер 0,025 прожиткового
мінімуму для працездатних осіб (40 грн, раніше було - 34 грн).
За надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна:

в паперовій формі — 0,03 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(48 грн);

в електронній формі — 0,02 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(32 грн);
Щомісячна плата за надання відомостей з Державного реєстру обтяжень
рухомого майна з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного
інтерфейсу становить один прожитковий мінімум, або 1600 гривень.
Крім того, встановлено, що плата за внесення до Державного реєстру обтяжень
рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та надання
інформації із зазначеного Реєстру справляється у відповідному розмірі від
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня
календарного року, в якому подається відповідна заява або надається відомості з
Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та округлюються до найближчих 10
гривень
Варто зазначити, що у постанові також йдеться про те, що до 1 січня 2018 року на
сайті Мін’юсту має запрацювати електронна послуга надання витягу з Державного
реєстру обтяжень рухомого майна.

ПРЕЗЕНТОВАНО НОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО КОНЦЕСІЮ
8 вересня 2017 року було презентовано новий проект Закону України "Про
концесії".
Концесія - форма державно-приватного партнерства (ДПП), яка передбачає, що
держава передає об’єкти, якими вона володіє, приватному бізнесу в оренду. У світі
концесія використовується для втілення інфраструктурних проектів.
Строк концесії може становити від 3 до 50 років. Ініціаторами концесії можуть
виступати органи державної влади, які здійснюють управління об’єктами державної
власності, органи місцевого самоврядування чи юридичні особи приватного права
(резиденти та/або нерезиденти).
Виконавець концесії (концесіонер) вибирається на концесійному конкурсі, який
проходить у чотири етапи:

попередній відбір претендентів;

подання конкурсних пропозицій учасниками;

оцінка конкурсних пропозицій і вибір переможця;

переговори з переможцем.
Контроль за здійсненням концесії можуть виконувати концесієдавець,
Мінекономрозвитку, інші державні органи та органи місцевого самоврядування.
Розроблений законопроект систематизує чотири чинні закони України, що
регулюють здійснення концесійної діяльності, і дозволить запровадити найкращий
міжнародний досвід в Україні. Він сприятиме інвестуванню в інфраструктуру та
ефективній взаємодії бізнесу з державою.
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує прийняти
у першому читанні за основу проект Закону України про внесення змін до Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань" № 5620/П від 15.09.2017 р. щодо вдосконалення порядку
державної реєстрації громадських об'єднань та їх відокремлених підрозділів
Проектом Закону пропонується наступне:
суб'єктами державної реєстрації громадських об’єднань та їх
відокремлених підрозділів мають стати виконавчі органи місцевого самоврядування,
державні адміністрації, нотаріуси та акредитовані суб’єкти, замість територіальних
органів Міністерства юстиції України;
скорочення строку для державної реєстрації та проведення інших
реєстраційних дій щодо громадських об’єднань та їх відокремлених підрозділів з 3 днів
до 24 годин.
Вказано, що прийняття Закону не потребуватиме збільшення бюджетних видатків,
оскільки фінансування реалізації його положень можливе за рахунок перерозподілу
наявних бюджетних призначень.

Ми будемо раді відповісти на Ваші питання
З повагою,
Христина Онищенко
Керівник Юридичної компанії "ДК-ПРАВО"
Партнер. Право.
Нексія ДК. Аудитори і консультанти
Тел. моб: (0038) 067 670 26 06
(0038) 050 431 70 83
E-mail:
KhrystynaOnyshchenko@dk.ua

Правовий бюлетень Юридичної компанії ДК-Право. Нексія ДК є виданням про
актуальні зміни законодавства України. Юридична компанія ДК-Право не зобов’язується
вносити зміни в даний Правовий бюлетень у зв’язку з подальшими змінами у
законодавстві України. Зверніть увагу, - даний Правовий бюлетень не є юридичною
консультацією і може бути використаний виключно для отримання загальної інформації
про його предмет. З метою уникнення ризиків до прийняття будь-яких рішень,
пов’язаних з інформацією, що міститься у цьому Правовому бюлетені, будь ласка,
зверніться за кваліфікованою консультацією до фахівців нашої компанії в кожному
конкретному випадку. Юридична компанія ДК- Право не несе відповідальності за
застосування інформації з даного Правового бюлетеня без отримання окремої
консультації в кожному конкретному випадку.
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