
Регулярний огляд законодавства 

(14.03.2017-31.03.2017)



ВРУ 23 березня 2017 року прийнято ЗУ «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами 

та фізичними-особами підприємцями»

Виключено законодавчі вимоги щодо
обов'язкового використання печаток 

(незалежно від їх наявності у суб'єктів
господарювання)

Встановлено адміністративну відповідальність (ст.166-24 
КУпАП) у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян за вимогу посадової особи 
про наявність відбитка печатки підприємства на 

документі, який подається до органу державної влади або
орган місцевого самоврядування.

Закон направлено 31 березня на підпис
Президенту

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58365


У ВРУ зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо

зупинення дії ліцензії ( № 6221 від 22.03.2017)

Закон про ліцензування доповнюється новою стаття 151

«Зупинення дії ліцензії»
Підставою для зупинення дії ліцензії є грубе порушення

ліцензіатом ліцензійних умов.
Вичерпний перелік грубих порушень ліцензіатом ліцензійних

умов щодо кожного виду ліцензованої діяльності зазначається у
ліцензійних умовах конкретного виду діяльності.

Доповнюється терміном «грубе порушення ліцензіатом
ліцензійних умов – невиконання ліцензіатом в установлений строк
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або вчинення
ним порушення ліцензійних умов, яке свідчить про явне й умисне
нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та потягло наслідки у вигляді
значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному
середовищу, фізичним чи юридичним особам».

Ліцензія, дія якої зупинена, відновлюється:
після закінчення строку, на який було зупинено її дію;
за рішенням органу ліцензування у разі усунення порушень, що

стали причиною зупинення дії ліцензії;
за рішенням суду.

Тобто, вичерпні грубі порушення будуть встановлюватися на рівні
Постанов КМУ, або рішень регулятора.

Разом з тим, встановлення навіть вичерпного переліку таких грубих
порушень на рівні підзаконних актів може призвести до зловживань з боку
державних органів.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61391


Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
тимчасові особливості здійснення заходів державного  нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» (щодо подовження терміну дії мораторію)» 
(№ 6248 від 27.03.2017)

Передбачається встановити мораторій на
проведення органами державного нагляду
(контролю) планових заходів із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності та обмеження на
проведення позапланових заходів
державного нагляду (контролю) до 31 грудня
2020 року

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61433


Пропонується з 

01 жовтня 2017 року 
збільшити 
мінімальну 

заробітну плату до 
5000 гривень; 

у 
погодинному 

розмірі -
30,21 гривні.

Зареєстровано проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо збільшення розміру
мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень на місяць з метою 

підвищення реальних доходів громадян) (№ 6217 від 21.03.2017)

Довідково: може суттєво вплинути
на розмір ліцензійного збору за
видачу ліцензії провайдера
програмної послуги, а також на
розміри штрафів за порушення
закодавства про ТБ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61384

