Регулярний огляд законодавства
(01.04.2017-11.04.2017)

У ВРУ зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу
України (щодо кримінальної відповідальності за порушення строків надання
адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру)
(№ 6290 від 05.04.2017)
ККУ доповнюється новою статтею «Стаття 365-4. Порушення
строків надання адміністративних послуг, видачі документів
дозвільного характеру»

Порушення встановлених законом граничних строків
надання адміністративних послуг та прирівняних до них
послуг, документів дозвільного характеру, строків прийняття
рішення про видачу ліцензії та її анулювання службовими
особами органів виконавчої влади, іншого державного органу,
органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого
самоврядування,
державним реєстратором, суб’єктом
державної реєстрації, уповноваженим відповідно до закону
надавати ці послуги.
Санкції даної статті Кримінального кодексу передбачають
широкий спектр застосування покарання: від штрафу до
позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю, що дасть змогу судам
застосовувати покарання в залежності від ступеня і характеру
злочинного діяння.
Проте, враховуючи не чітке формулювання проекту
Закону, під його дію не підпадають порушення строків при
видачі ліцензій та надання адміністративних послуг
державними колегіальними органами, наприклад НКРЗІ та
Національною радою України з питань ТБ та РМ.

11 квітня 2017 року набули чинності зміни до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
ЗОКРЕМА, пункт 4 «Принципами добору (пакетування) програм провайдерами програмної послуги, придбаних для ретрансляції в
телемережах (крім цифрових ефірних телемереж» викладено в новій редакції:
“4. Принципами добору (пакетування) програм провайдерами програмної послуги, придбаних для ретрансляції в телемережах (крім цифрових
ефірних телемереж), є:
1) забезпечення провайдерами програмної послуги всім абонентам можливості отримання програм універсальної програмної послуги (крім
провайдерів програмної послуги ефірних цифрових телемереж, багатоканальних телемереж “МІТРІС”, “ММDS”), затверджених рішеннями
Національної ради;
2) перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району,
області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що
використовується для провадження такої діяльності, згідно із законодавством України;
3) перелік програм універсальної програмної послуги визначається за територіальним та технологічним критеріями з урахуванням такого
підходу:
для технологій “МІТРІС” та “MMDS” універсальна програмна послуга відсутня у зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг
обмеженого радіочастотного ресурсу;
для технологій DVB-T/DVB-T2 універсальна програмна послуга відсутня у зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг обмеженого
радіочастотного ресурсу та конкурсним відбором програм для розповсюдження у багатоканальній телемережі провайдера програмних послуг;
для технологій ОТТ (або подібної інтернет-технології доставки програм) та DTH (або подібної супутникової технології доставки програм), для
яких територією надання програмних послуг є уся територія України, універсальна програмна послуга включає телерадіопрограми НСТУ та
програми державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада”;
для аналогової та цифрової технологій (DVB-C тощо), IPTV та будь-яких інших технологій, які мають географічну прив’язку до території надання
програмних послуг, програми телерадіоорганізацій ефірного та багатоканального мовлення місцевої та регіональної категорій мовлення, а також
телерадіопрограми НСТУ та програми державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада” долучаються до складу універсальної
програмної послуги з урахуванням території розповсюдження цих програм (населений пункт, район, область, територія усієї України);
для аналогової технології радіопрограми НСТУ не включаються до переліку програм універсальної програмної послуги у разі відсутності технічної
можливості;
6) рекомендація щодо розміщення програм провайдерами програмної послуги в такій послідовності:
універсальна програмна послуга;
інші програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії Національної ради на мовлення;
іноземні програми, які включені до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне
телебачення та законодавству України.”;

Розпочав роботу Реестр заяв на відшкодування ПДВ

Порядок його ведення затверджено постановою КМУ від 25.01.2017
№ 26
Формування Реєстру здійснюється автоматично на підставі баз даних
ДФС та Казначейства.
Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування
здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості
внесення заяв до Реєстру.
Інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його
суму відображається в Реєстрі органом ДФС на наступний робочий
день після виникнення такого випадку.
Мінфін забезпечує:
автоматичну обробку інформації ДФС та Казначейства щодо даних
Реєстру;
щоденне оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті,
крім інформації про реквізити поточного рахунка платника податку
для перерахування бюджетного відшкодування.
Оновлення даних Реєстру не здійснюється у вихідні, святкові та
неробочі дні.

Мінекономрозвитку розроблено поект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Стратегії реформування системи
державного нагляду (контролю)»

Так, Стратегією передбачається,
зокрема: подальше
унормування орієнтованості
держнагляду (контролю) на
запобігання правопорушенням
в частині:

приведення галузевих законів у
відповідність до вимог Закону України
“Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”.

Строк обговорення до 01 травня 2017року

розповсюдження на державний нагляд
(контроль) всіх видів господарської
діяльності положення щодо не
застосування фінансових та
адміністративних санкцій, заходів
реагування до суб’єкта господарювання у разі
виконання ним в повному обсязі та у
встановлений строк припису,
розпорядження, рішення, іншого
розпорядчого документа про усунення
порушень, виявлених під час здійснення
заходу нагляду (контролю).

6 квітня Урядовий комітет схвалив Стратегію розвитку високотехнологічних
індустрій для України до 2025 року

Стратегія включає у себе п’ять програм, які створюють передумови для
інноваційного розвитку економіки України.

Однією з них визначено:

Цифровий порядок денний
інфраструктури та суспільства.

для

України

–

розвиток

цифрової

Схвалена Урядовим комітетом Стратегія найближчим часом буде передана
на розгляд Кабінету Міністрів України.

У ВРУ зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо регулювання переказу коштів (№ 5361-д від 07.04.2017)

Передбачається кримінальна від-ть за випуск
електронних грошей без узгодження правил
використання
електронних
грошей
з
Національним банком (штраф сто тисяч
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян, якщо вчинено групою або повторно
- обмеження волі на строк від одного до трьох
років з конфіскацією майна громадян)

Тобто, у разі випуску будь
–
яким
суб'єктом
господарювання сертифікату в
маркетингових
цілях
з
вказанням суми у гривнях без
узгодження правил його випуску
з НБУ є ризик застосування до
нього
кримінальної
відповідальності.

Наділяється Національний банк України
повноваженнями «судді», який прийматиме
одноосібне рішення щодо належності
операцій платіжних систем до послуг з
переказу коштів або до випуску чи
використання електронних грошей. А за
результатом прийнятого рішення зможе
призупиняти діяльність суб’єкта, всупереч
нормам
Конституції
України
та
Господарського кодексу, якими передбачено
виключно судовий порядок призупинення
діяльності.

