
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

що можуть мати (або мають) безпосередній вплив на місцеве самоврядування у місті 
 

Період: квітень 2013 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 

Дата прийняття 
(набрання 
чинності) 

Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку та умов 
надання у 2013 році 
субвенції з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на 
фінансування заходів з 
реформування системи 
надання 
адміністративних 
послуг» 

204 27.03.2013 
 

(діє з  04 квітня 2013 
року) 

З метою здійснення заходів з реформування системи надання адміністративних 
послуг для м. Львова передбачено субвенцію з державного бюджету на 
фінансування: 

1)поточного ремонту приміщення центру надання адміністративних послуг; 
2) придбання меблів, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, 

мережевого обладнання, у тому числі автоматизованої системи керування чергою, 
інформаційних стендів; 

3) установлення системи відеоспостереження, засобів телефонного зв'язку та 
системи безперебійного живлення. 

 
Головним розпорядником субвенції є Мінекономрозвитку. 

Постанова КМУ 
«Деякі питання 

виконання Закону 
України "Про Єдиний 
державний 
демографічний реєстр та 
документи, що 
підтверджують 
громадянство України, 
посвідчують особу чи її 
спеціальний статус» 

185 13.03.2013 
 

(діє з  28 березня 
2013 року) 

Прийняття Постанови № 185 пов’язане з тим, що Законом про єдиний 
демографічний реєстр передбачена імплантація безконтактних електронних носіїв у 
бланки багатьох документів (розмір Постанови разом з додатками складає близько 
600 сторінок). 
 
Затверджено: 
1) єдині зразки бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство України чи спеціальний статус особи – 
зокрема, стандарт пластикового внутрішнього паспорта з електронними носіями 
та стандарт паспорта для виїзду за кордон, який залишається паперовим, окрім 
однієї сторінки 
2) порядки оформлення, видачі, обміну, вилучення: 

паспорта громадянина України та посвідчення громадянина України 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 



посвідчення водія 
посвідчення особи без громадянства 
посвідки на постійне проживання 
посвідки на тимчасове проживання 
посвідчення біженця 
проїзного документа біженця 
картки мігранта 

 
Нові документи матимуть часові обмеження на використання: водійські права 

будуть дійсними протягом 20 років, паспорти – 10 років 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку реєстрації, 
перереєстрації 
безробітних та ведення 
обліку осіб, які шукають 
роботу» 

198 20.03.2013 
 

(діє з  03 квітня 2013 
року) 

На виконання нової редакції Закону України "Про зайнятість населення". Порядок у 
більшості положеннях повторює раніше діючий порядок обліку безробітних, але є ряд 
новел. 
Передбачено: 
1. Що реєстрація безробітних проводиться територіальним органом Державної 
служби зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи 
перебування 
2. Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу 
приймається територіальним органом не пізніше ніж протягом 7 календарних днів із 
дня подання особою заяви про надання статусу безробітного; 
3. Перелік підстав для відмови у наданні статусу безробітного: 

1) подання не всіх документів, передбачених порядком; 
2) встановлення факту зайнятості особи; 
3) подання заяви особою, яка не може звертатись про надання статусу безробітної 
згідно 
      ст. 43 Закону України "Про зайнятість населення"; 
4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи; 
5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних 
причин письмової відповіді роботодавця про відмову у працевлаштуванні 
відповідно до виданого направлення на працевлаштування; 
6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що 
припинена з причин подання особою недостовірних даних та документів, 
встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи або припинення 
професійного навчання без поважних причин. 

4. Розширено перелік підстав для припинення реєстрації безробітних такими: 
1) призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих 



будинків сімейного типу, прийомним батькам; 
2) призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього нагляду; 
3) призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій 
працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, 
інвалідом I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного 
закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку; 
4) зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України "Про 
зайнятість населення". 
 

!!! У той же час від тепер не є підставою для зняття статусу безробітного – 
участь особи у громадських та інших роботах тимчасового характеру та 
зайнятість працею, пов'язаною з організацією підготовки та проведенням 
виборів  

 

Постанова КМУ 
«Про внесення зміни до 

пункту 4 постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 
2011 р. N 238» 

210 27.03.2013 
 

(діє з  05 квітня 2013 
року) 

 
!!!Завершення формування електронного Реєстру інформації про громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, перенесено з 1 січня 2013 року на 1 жовтня 
2013 року. 
 
Відповідальний за формування Реєстру – Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Типового договору про 
участь у фонді 
фінансування 
будівництва» 

227 20.03.2013 
 

(діє з  16 квітня 2013 
року) 

В типовому договорі визначено: 
 1) права та обов’язки сторін  

(напр., продавець повідомляє покупця про зміну поточної ціни вимірюваної 
одиниці об'єкта інвестування. У випадку підвищення поточної ціни одиниці - 
покупець не зобов'язаний вносити до фонду додаткові кошти за закріплені за 
ним вимірювані одиниці об'єкту інвестування),  

2) обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном 
(напр., продавець не має права закріплювати один об'єкт інвестування за 
двома або більше покупцями)  

3) розмір винагороди продавцю за управління коштами - не більше 5% від суми 
коштів 

4) порядок та умови проведення розрахунків, у т.ч. у випадках, коли фактична 
загальна площа об’єкта інвестування відрізняється від проектної. 



 
!!! Після численних зловживань зі сторони забудовників та укладення договорів на 

невигідних для фізичних осіб-інвесторів умовах уряд затвердив Типовий договір 
Умови типового покликані підвищити захист майнових прав громадян України та 

зменшити ризики довірителів, які інвестували свої кошти на первинному ринку 
нерухомості 

Постанова КМУ 
«Деякі питання 

проведення оцінки для 
цілей оподаткування та 
нарахування і сплати 
інших обов'язкових 
платежів, які 
справляються 
відповідно до 
законодавства» 

231 04.03.2013 
 

(діє з  17 квітня 2013 
року) 

Визначається механізм проведення оцінки нерухомого та рухомого майна для 
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які 
справляються відповідно до законодавства 

!!!новостворений напрям оцінки «для цілей оподаткування» у світовій 
практиці не поширений, оскільки світові стандарти визнають лише 
встановлення «ринкової» вартості майна як найбільш справедливий підхід. 
Тому експерти схиляються до висновку, що  - це черговий перерозподіл ринку 
оцінки. Більше того, цей Порядок практично дублює положення Фонду 
держмайна (№№554, 555, 556 від 2012 року), які були скасовані. 

1. Нова постанова значно розширює перелік об’єктів оцінки і поширює свою дію на 
такі об'єкти : 

1) нерухоме майно (об'єкти нерухомості) - земельні поліпшення (об'єкти 
малоповерхового житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного типу, 
а також їх частини, об'єкти багатоповерхового житлового будівництва, а також їх 
частини, об'єкти нежитлового фонду, а також їх частини, об'єкти незавершеного 
будівництва), а також земельні ділянки, їх частини; 
2) рухоме майно (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, якщо для 
визначення доходу від продажу (обміну) за вибором платника податку - фізичної 
особи використовується їх середньоринкова вартість відповідно до ст. 173 
Податкового кодексу, інших актів законодавства, а також крім випадків, коли дохід 
фізособи, яка відчужує рухоме майно у вигляді легкового автомобіля та/або 
мотоцикла, та/або мопеда, які зареєстровані в Україні, не підлягає 
оподаткуванню); 
3) майнові права на нерухоме (об'єкти нерухомості) та рухоме майно 

2. Документ визначає особливості проведення такої оцінки по кожному з критеріїв.  
3. Введено новий вид сертифікації для підприємців, що здійснюють оціночну 
діяльність 

поточні сертифікати поки що ще діють до 01 серпня 2013 року 
процес навчання за так званим новим напрямком оцінки «для цілей 
оподаткування» не організовано 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_02_03/an/3463/T102755.html#3463
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_02_03/an/3463/T102755.html#3463
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_02_03/an/3463/T102755.html#3463


 
!!! Окружний адміністративний суд міста Києва розглядає позов 16-ти суб’єктів, що 
здійснюють оціночну діяльність, до КМУ про визнання незаконною та скасування цієї 
постанови (наступне засідання 6 червня ц.р.) 

Постанова КМУ 
«Про внесення змін до 

деяких постанов 
Кабінету Міністрів 
України» 

233 08.04.2013 
 

(діє з  17 квітня 2013 
року) 

Постанова прийнята на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», згідно з яким 
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надане право 
самостійного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців. 

Кабінет Міністрів України цією постановою виключив необхідність подання виписки 
або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
з ряду процедур, зокрема при: 

1) оформленні допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

2) оформленні ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими виробами 

3) реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів тощо 

4) проведенні державної експертизи культурних цінностей 

5) реєстрації технологічних парків 

6) реєстрації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  

7) участі в конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування 

8) участі в конкурсі з визначення приватного партнера для здійснення державно-
приватного партнерства щодо об'єктів державної/комунальної власності 

та ін. 

Постанова КМУ 
«Про внесення змін до 

Порядку призначення і 
виплати державної 
допомоги сім'ям з 
дітьми» 

256 01.04.2013 
 

(діє з  18 квітня 2013 
року) 

Мета - зрівняти права дітей, які народились в сім’ях, та дітей, які народились під час 
перебування жінки в слідчому ізоляторі. 
 
1. Зазначеним рішенням надано право на призначення допомоги при народженні у 
разі перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за 
заявою матері, яку подає адміністрація ізолятора або установи виконання покарань до 



органу праці та соціального захисту населення. 
2. Допомога виплачується в розмірі, встановленому для першої дитини, шляхом 
перерахування на вкладний (депозитний) рахунок 

Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я дітей відкриваються адміністрацією 
слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банківських установах  

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку затвердження 
словників української 
мови і довідників з 
українського правопису 
як загальнообов'язкових 
довідкових посібників 
при використанні 
української мови та 
офіційного видання 
таких довідників» 

298 22.04.2013 
 

(діє з  30 квітня 2013 
року) 

Видання словників української мови і довідників з українського правопису з 
метою їх використання в державних органах та органах місцевого самоврядування, 
зокрема для розроблення проектів актів законодавства, буде здійснюватись після 
отримання затвердження Міністерства освіти і науки згідно процедури, передбаченої 
цією постановою. 

Для отримання затвердження відповідна особа чи організація звертається з 
листом-клопотанням до Міністерства освіти і науки, до якого додаються: 

1) відредагований рукопис або інсталяційна версія словника чи довідника на 
електронному носії інформації; 

2) завірені в установленому порядку рецензії не менш як 2-х фахівців з 
української мови, які мають науковий ступінь кандидата або доктора філологічних 
наук, відповідь автора словника чи довідника на зауваження у разі їх наявності. 

Міністерство освіти і науки розглядає подані матеріали протягом 2-х місяців з 
дня отримання листа-клопотання та приймає рішення щодо затвердження словника чи 
довідника. 

Розпорядження КМУ 
«Про затвердження 

переліку об'єктів 
будівництва, 
реконструкції, 
капітального ремонту 
спортивних споруд і 
фізкультурно-спортивної 
інфраструктури та 
організаційних заходів 
на 2013 рік з підготовки 
та проведення в Україні 
фінального турніру 
чемпіонату Європи 2015 
року з баскетболу» 

161-р 11.03.2013 
 

(діє з  11 березня 
2013 року) 

 
По  Львівській області передбачено: 
1) Проектування та будівництво тренувальних баз – з прогнозними обсягами 

фінансування  на 2013 рік на суму 0,5 млн.грн.; 
2) Проектування та будівництво тренувальних комплексів для підготовки 

національної збірної команди - з прогнозними обсягами фінансування на 2013 рік на 
суму 0,7 млн.грн. 

 

Розпорядження КМУ 265-р 24.04.2013  



«Про віднесення посади 
державного 
адміністратора і посади 
адміністратора до 
відповідної категорії 
посад державних 
службовців і посад в 
органах місцевого 
самоврядування» 

 
(діє з  24 квітня 2013 

року) 

Посада державного адміністратора міської ради міст обласного значення (її 
виконавчих органів) віднесена до 5-ої категорії посад в органах місцевого 
самоврядування 

Наказ регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 

«Про затвердження 
Порядку прийняття в 
експлуатацію 
індивідуальних 
(садибних) житлових 
будинків, садових, 
дачних будинків, 
господарських 
(присадибних) будівель і 
споруд, прибудов до 
них, громадських 
будинків та будівель і 
споруд 
сільськогосподарського 
призначення I та II 
категорій складності, які 
збудовані без дозволу 
на виконання 
будівельних робіт, і 
проведення технічного 
обстеження їх 
будівельних конструкцій 
та інженерних мереж» 

95 19.03.2013 
 
 
(діє з 29 квітня 2013 

року) 
 

1. Цей Порядок затверджений на виконання Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності», 
який набув чинності з 05.01.2013 року і дозволив до 31 грудня 2013 року безплатно 
приймати в експлуатацію: 
1) індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські 
(присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 
року до 12 березня 2011 року; 
2) громадські будинки I і II категорій складності, збудовані до 12 березня 2011 року:  

 3) будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності, 
збудовані до 12 березня 2011 року 

2. Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно Інспекцією 
архбудконтролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та 
інженерних мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності чи 
користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт 

3. Замовник подає до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття 
в експлуатацію об'єкта, до якої додаються: 

1) 2-а примірники заповненої декларації про готовність об'єкта до 
експлуатації; 

2) звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та 
інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам 
надійності і безпечної експлуатації ; 

3) засвідчені в установленому порядку копії документа, що посвідчує право 
власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт; 

4) засвідчені в установленому порядку копії технічного паспорта, виданого 
БТІ. 

 

 


