Регулярний огляд законодавства
(12.04.2017-19.04.2017)

Уряд 12 квітня затвердив зміни до Методики розрахунків розмірів
ліцензійного збору за видачу ліцензії провайдера програмної послуги

Вказаними змінами передбачено нову формулу
розрахунків ліцензій для мовників і провайдерів, а саме
вона прив’язана до прожиткового мінімуму, а не
мінімальної зарплати.
Таким чином, розмір ліцензійного збору зменшено понад у
два рази, а також вказані зміни суттєво впливають на
розміри штрафів за порушення законодавства у сфері
телебачення і радіомовлення.

До відома:
Статтею 7 ЗУ «Про Державний бюджет України»
передбачено, що у 2017 році прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі:
з 1 січня 2017 року - 1544 гривні,
з 1 травня - 1624 гривні,
з 1 грудня - 1700 гривень.
Зміни до Методики станом на 19 квітня не опубліковані.

Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними
особами – підприємцями»

Виключається необхідність використання печаток у взаєминах суб'єктів
господарювання з державними органами та органами місцевого
самоврядування і встановлюється адміністративна відповідальність за
вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування
наявності відбитка печатки на офіційному документі.

Відповідно до Закону, суб'єкт господарювання має право використовувати у
своїй діяльності печатку, але її використання не є обов'язковим. Наявність або
відсутність відбитку печатки підприємства на документі не створює юридичних
наслідків.
Копія документа, поданого суб'єктом господарювання до органу державної
влади або місцевого самоврядування, вважається завіреної, якщо на такий копії
проставлена підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання або
особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або
місцевого самоврядування не має права вимагати нотаріального засвідчення
справжності копії документа, якщо така вимога не встановлено законом.
Набуває чинності через три місяці після опублікування.

У ВРУ зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про
адміністративні послуги" щодо удосконалення порядку надання
адміністративних послуг» (6388 від 14.04.2017)

Зокрема, проектом:

Запроваджується «декларативний
принцип» під час отримання
адміністративних послуг – спосіб,
згідно з яким суб’єкт звернення
отримує адміністративну послугу
шляхом подання повідомлення
(декларації) суб’єкту надання
адміністративної послуги, у тому
числі через адміністратора.

Разом з тим, такий принцип
буде діяти виключно у випадках
передбачених Законом. Тобто,
якщо на рівні спеціального Закону
таку можливість не
передбачено – вказаний принцип
не застосовується.

Поширюється дія Закону «Про
адміністративні послуги» на
відносини щодо набуття прав на
конкурсних засадах та стосовно
об’єктів, обмежених у цивільному
обігу, здійснення регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг.

