
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: липень 2013 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 

Дата прийняття 
(набрання 
чинності) 

Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

Закон України 
" Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України у сфері 
земельних відносин 
щодо спрощення 
процедури відведення 
земельних ділянок " 

365 02.07.2013 
 

(діє з 27.07.2013 
року) 

Передбачає виправлення помилок, що виникли у зв’язку з прийняттям  Закону 
України № 5462-VI  
У результаті: 
1) повноваження із розпорядження землями державної власності 
сільськогосподарського призначення вилучено в центрального органу виконавчої 
влади, що формує державну політику (Міністерство аграрної політики); 

виникла колізія, коли таке повноваження з 01.01.13 отримало і Міністерство 
аграрної політики і продовольства та Державне агентство України із 
земельних ресурсів, що є неприпустимим  

2) виключено положення щодо здійснення Державним агентством України із 
земельних ресурсів, функцій із участі у розмежуванні земель державної та 
комунальної власності, оскільки з 1.01.13, у зв’язку із набранням чинності 
відповідного закону України, землі державної та комунальної власності в Україні 
вважаються розмежованими  

3) чітко визначено, що проект землеустрою подається на погодження до 
райдержадміністрацій (Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій), а якщо місто не входить до території певного району, - до 
виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури  
(напр.., у місті Львові проект землеустрою повинен погоджувати департамент 
містобудування) 

!!! встановлено правило, за яким погодження проектів відведення земельних 
ділянок проводиться за місцем розташування земельних ділянок 

4) встановлено, що кожний погоджувальний орган має самостійно опрацьовувати 
проект землеустрою виключно в частині його відповідності законодавству, 
дотримання якого він контролює, і не може вимагати: 



  попереднього погодження проекту іншими органами 

 проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт 

 додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою 

5) в Лісовому кодексі України, Законах України «Про охорону культурної 
спадщини» та «Про місцеві державні адміністрації» впорядковано положення 
щодо здійснення повноважень погодження проектів землеустрою 

6) Закон України «Про Державний земельний кадастр» доповнено положенням, за 
яким вся інформація про земельну ділянку вноситься до Державного земельного 
кадастру виключно за місцем її розташування 

Закон України 
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення 
процедури відведення 
земельних ділянок" 

366 02.07.2013 
 

(діє з 27.07.2013 
року) 

Доповнено рядом норм, які покликані спростити і скоротити в часовому просторі 
процедури передачі земельних ділянок, зокрема  
1) встановлено штраф за порушення строку погодження (відмови у погодженні) 
документації із землеустрою – від 510 грн. до 850 грн. 
!!!!цей штраф введено взамін відповідальності за порушення строку видачі 
державного акта на право власності на земельну ділянку 

2) скасовано положення щодо необхідності подання викопіювання з кадастрової 
карти (плану) про бажане місце розташування земельної ділянки у разі подання 
громадянином клопотання про приватизацію ділянки згідно ст.118 або подання 
особою клопотання про надання в користування ділянки згідно ст.122 

як елемент правила, згідно якого неприпустимо вимагати в особи 
документи, що вже наявні у володінні органів виконавчої влади чи місцевого 
самоврядування 

3) заборонено вимагати в громадянина додаткові матеріали та документи, не 
передбачені статтею 118 Земельного кодексу,  

4) !!!запроваджено принцип мовчазної згоди на етапі отримання дозволу на 
розроблення документації із землеустрою 

Увага! Якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання відповідний орган 
виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не надав дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або 
мотивовану відмову у його наданні, то особа у місячний строк з дня закінчення 
зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово 
повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого 
самоврядування 



цей принцип застосовується як щодо питань приватизації громадянами 
ділянок, так і щодо питань надання в користування земельних ділянок 
фізичним і юридичним особам 

Закон України 
"Про внесення змін до 

законів України "Про 
топографо-геодезичну і 
картографічну 
діяльність" та "Про 
землеустрій"" 

367 02.07.2013 
 

(діє з 27.07.2013 
року) 

З метою приведення вимог законів України “Про топографо-геодезичну і 
картографічну діяльність” та “Про землеустрій” у відповідність до статті 4 Закону 
України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності”, оскільки орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати 
державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо 
не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду та не визначає 
повноваження такого органу 

Таким чином, цей закон визначив спосіб здійснення державного нагляду 
(контролю), перелік підстав для зупинення господарської діяльності у сфері 
топографо-геодезичної і картографічної діяльності та землеустрою а також санкції 
за порушення вимог законодавства і перелік порушень. 

раніше порядок здійснення державного нагляду у вказаних сферах 
визначався Кабінетом Міністром України, що суперечило чинним законам 
України 

Чітко визначили, що професійною топографо-геодезичною і картографічною 
діяльністю можуть займатися лише сертифіковані інженери-геодезисти (раніше – 
інженери-геодезисти та інженери-землевпорядники), а професійною діяльністю у 
сфері землеустрою можуть займатися сертифіковані інженери-землевпорядники. 
 

Закон України 
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України щодо 
удосконалення системи 
захисту персональних 
даних" 

383 03.07.2013 
 

(діє з 1 січня 2014 
року) 

З 1 січня 2014 року: 
1) ліквідовується Державна служба України з питань захисту персональних даних 
скасовується термін «уповноважений державний орган з питань захисту 
персональних даних»,  
Всі її функції, реєстр баз персональних даних та накопичені заяви на реєстрацію баз 
персональних даних передаються омбудсменові (Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини) 

2) скасовано реєстрацію баз персональних даних 
Зобов’язано володільця персональних даних повідомляти омбудсмена 

про обробку персональних даних протягом 30 робочих днів з дати початку такої 
обробки. (!!!!лише повідомлення, без обов’язку реєструвати базу даних) 

Інформація, яка повідомляється, підлягатиме оприлюдненню, а види обробки 
персональних даних та категорії суб’єктів, на яких поширюється вимога щодо 



повідомлення, визначатимуться омбудсменом. 
3) закон не визначав подальшої долі вже зареєстрованих баз даних і поданих заяв 
на реєстрацію баз.  
Хоча визначено, що володільці персональних даних, що на момент набуття 
чинності цим документом здійснюють обробку персональних даних, яка підлягає 
повідомленню, подають відповідне повідомлення упродовж 6 місяців з дня 
набуття ним чинності (тобто до 1 липня 2014 р.). 

Таким чином, можна очікувати, що навіть володільці персональних даних, 
які зареєстрували відповідні бази даних, повинні будуть направити 
повідомлення, передбачене цим Законом  

3) надано такі повноваження омбудсмену у сфері захисту персональних даних: 
а) розгляд скарги й пропозиції осіб,  
б) перевірка володільців персональних даних,  
в) отримання доступу до будь-якої інформації (документів) володільців або 

розпорядників персональних даних, які необхідні для здійснення контролю 
г) затвердження нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних  
д) видання приписів щодо усунення чи запобігання порушенням,  
е) право складати протоколи про притягнення до адміністративної 

відповідальності та направлення їх до суду 
є) затвердження Типового порядку обробки персональних даних. 

4) змінено деякі формулювання прав суб’єктів персональних даних та строку для 
повідомлення 

передбачено збільшення строку, протягом якого володілець персональних 
даних має повідомити суб’єктів про збір їх персональних даних, якщо такий збір 
відбувається з інших, ніж самі суб’єкти, джерел. Цей строк становитиме 30 
робочих днів замість 10. 

5) Залишилась вимога щодо створення (визначення) в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування структурного підрозділу або відповідальної 
особи, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх 
обробці 

Інформація про зазначений структурний підрозділ або відповідальну особу 
повідомляється Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, 
який забезпечує її оприлюднення 

Закон України 
"Про внесення змін до 

403 04.07.2013 
 

1) Звільнено фізичних осіб від сплати податку на нерухоме майно у 2013 році 

2) Оновлено процедуру сплати податку на нерухомість, зокрема: 



Податкового кодексу 
України та інших законів 
України щодо об'єктів 
нерухомості " 

(діє з 04.08.2013 
року) 

а) дозволено застосовувати податкову пільгу власникам (фізичним особам) 
кількох квартир або будинків; 

у разі одночасного перебування у власності платника податку 
квартири/квартир та житлового будинку/будинків база 
оподаткування буде зменшуватись - на 370 кв. метрів 

б) дозволено міським радам встановлювати додаткові пільги з податку, що 
сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що 
перебувають у власності релігійних організацій України 

в) визначено ставки оподаткування окремо для юридичних та фізичних осіб у 
відсотках до мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування 

1% - для квартир площею до 240 кв.м/ будинків площею до 500  кв.м 
2,7% - для квартир площею понад 240 кв.м/ будинків - понад 500  кв.м  

1 % - для різних видів житлової нерухомості, що перебувають у 
власності одного платника (лише для фізичних осіб) 

г) обчислення суми податку для фізичних осіб здійснюватиметься 
контролюючим органом за місцем реєстрації власника нерухомості  

(!!!не за місцезнаходженням об’єкта, як зараз) 

ґ) перенесено граничний строк подання декларації для обчислення податку на 
нерухомість юридичними особами з 01 на 20 лютого; 

3) Розширено перелік нерухомості, що не підлягає оподаткуванню: 
зокрема, об’єкти, які належать опікунам, піклувальникам дітей, а також 
об’єкти, які належать дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 
піклування, дітям-інвалідам 

Закон України 
"Про внесення змін до 

Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законів України щодо 
фінансових векселів" 

407 04.07.2013 
 

(діє з 03.08.2013 
року) 

Мета – удосконалити механізм оформлення фінансових векселів, введення в обіг 
яких передбачалось ще в грудні 2012 року. Вексель надає можливість 
відшкодування ПДВ як шляхом перерахування коштів з бюджету, так і шляхом 
оформлення (випуску) казначейського фінансового векселя. Проте не було 
визначено, в яких випадках платник податку міг отримати вексель, а в яких 
грошове відшкодування. Також не було передбачено порядок видачі та обігу 
фінансових векселів, строки їх дії, тощо. Ці недоліки не дозволяли механізму 
фінансових векселів запрацювати 
Прийнятий закон обмежив та уточнив застосування фінансових векселів з метою 
відшкодування ПДВ, а саме: 
1) Можливість отримання фінансового векселю замість грошового відшкодування 



ПДВ виключено  зі статті 200 п’ятого розділу Кодексу. 
Цю можливість відтепер передбачено в Перехідних положеннях (розділ 
10), де зазначено,що вона діє виключно до 1 січня 2014 року. 

2) Платник податку сам повинен подати до контролюючого органу заяву про 
обрання способу відшкодування з бюджету суми ПДВ шляхом отримання 
фінансового векселя.  

!!!Отже податківці не можуть прийняти таке рішення самостійно. 
3) Строк обігу фінансових векселів закріплено до 5-ти років, з дохідністю 5%. 
4) Сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових 
векселів, поділяється на рівні частини, на кожну з яких видається окремий 
фінансовий вексель із строком платежу 1, 2, 3, 4 та 5 років. 
5) Уточнено, що в разі сплаті податкового зобов’язання фінансовими векселями, 
сума позитивного значення різниці між сумою податкового зобов’язання і сумою 
фінансових векселів, що пред’являються до сплати в рахунок такого податкового 
зобов’язання, сплачується платником податку до бюджету коштами.  

У протилежному випадку – перевищення вартості пред’явлених векселів 
над податковим зобов’язанням або може відшкодовуватися з бюджету 
коштами, або на таку суму можуть видаватися нові фінансові казначейські 
векселі. 

6) Операції з фінансовими векселями не підлягають оподаткуванню акцизним 
податком. 
7) Також внесено відповідні зміни до Законів «Про обіг векселів в Україні», «Про 
цінні папери та фондовий ринок», «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 
Порядок видачі, обігу, обліку та сплати фінансових векселів, затверджується 
Кабінетом Міністрів. 

Закон України 
"Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо забезпечення 
прозорості відносин 
власності стосовно 
засобів масової 
інформації" 

409 04.07.2013 
 

(діє з 28.07.2013 
року) 

Мета - забезпечення належної реалізації рекомендацій Парламентської Асамблеї 
Ради Європи стосовно гарантування прозорості власності на засоби масової 
інформації. 

Внесено зміни до Законів України "Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні", "Про інформаційні агентства", "Про Національну раду України 
з питань телебачення і радіомовлення", "Про телебачення і радіомовлення", а 
саме: 
1) дано визначення поняттю "пов’язані особи" в інформаційній сфері; 

Пов'язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за 
засновником, власником друкованого ЗМІ/ телерадіоорганізації, а також 
юридична особа, за якою засновник, власник  здійснює відповідний контроль.  



У разі якщо одним із співзасновників  друкованого ЗМІ/телерадіоорганізації є 
фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї 
(чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні 
діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль  

2) передбачено подання засновником (співзасновниками), які мають на меті 
зареєструвати друкований ЗМІ - відомостей про засновника (співзасновників) 
видання та пов’язаних осіб;  

3) серед підстав відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ передбачено 
порушення засновником (співзасновниками) вимог статті 10 ЗУ “Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні” стосовно гарантій від монополізації 
друкованих засобів масової інформації; 

4) передбачено подання відомостей про засновника (співзасновників), власника 
(співвласників) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб також при отриманні 
ліцензії на мовлення. 

Зобов’язано також подавати відомості про розподіл часток статутного капіталу, а 
для акціонерного товариства - список акціонерів, які володіють пакетами акцій  у 
розмірі понад 5 відсотків; 

6) !!!заборонено реєструвати телевізійні канали, засновниками яких  є офшорні 
компанії 

7) кожне друковане та інтернет-ЗМІ повинно містити інформацію щодо своїх 
засновників (акціонерів) 

Закон України 
"Про внесення змін до 

статті 3 Закону України 
"Про державну 
соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам"" 

410 04.07.2013 
 

(діє з 28.07.2013 
року) 

Передбачено підвищення розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом 
підгрупи А (з виключно високою мірою втрати здоров’я) з 50 до 100 % прожиткового 
мінімуму, встановленого для дітей відповідного віку. 

Також встановлюється диференційований розмір допомоги на догляд за дитиною-
інвалідом у залежності від міри втрати здоров’я у дитини:  

на дітей-інвалідів з надзвичайною залежністю від постійного стороннього 
догляду надбавка встановлюється у розмірі 100 % від прожиткового мінімуму 
для дітей відповідного віку,  

на інших дітей-інвалідів – 50 % від прожиткового мінімуму для дітей відповідного 
віку 



Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку подання і 
реєстрації декларації 
відповідності 
матеріально-технічної 
бази суб'єкта 
господарювання 
вимогам законодавства 
з питань пожежної 
безпеки» 

440 05.06.2013 
 

(діє з  03 липня 2013 
року) 

1) Визначено процедуру подання і реєстрації декларації, що дає право на початок 
роботи новоутворених підприємств / початок використання суб'єктом 
господарювання об'єктів нерухомості (без необхідності отримання окремого 
документу від органів пожежного нагляду) 

2) Декларація не подається: 
а) у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх 
розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного 
пожежного нагляду; 
б) орендарем об'єкта нерухомості  за умови, що декларацію на об'єкт 
нерухомості зареєстровано його власником 

3) Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з 
декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) 
протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення 

4) затверджено форму декларації  

Постанова КМУ 
«Про внесення змін до 

переліку певних дій 
щодо провадження 
господарської діяльності 
або видів господарської 
діяльності, які не 
можуть провадитися на 
підставі декларації 
відповідності 
матеріально-технічної 
бази суб'єкта 
господарювання 
вимогам 
законодавства» 

482 26.06.2013 
 

(діє з  12 липня 2013 
року) 

1) З 12 липня 2013 року такі види діяльності можуть проводитись на підставі 
декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання 
вимогам (оскільки їх вилучено з переліку видів діяльності, що не може 
проводитись на підставі декларації): 

1. Проведення виставок, змагань тварин, ярмарків, аукціонів, вистав за участю 
тварин, що мандрують, організація пересувних зоопарків тощо 

2. Діяльність, пов'язана з утворенням та розміщенням відходів 
3. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування 

пам'яток  
4. Розміщення реклами на пам'ятках в межах зон охорони таких пам'яток, 

історичних ареалів населених місць  
5. Дії, пов'язані із зміною призначення пам'ятки, її частин та елементів, 

здійсненням написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні  
6. Відновлення земляних робіт 
7. Проведення робіт на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини 
8. Відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для 

сільськогосподарських потреб 
9. Зміна землевласника, землекористувача на території пам'яток та в їх 

охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних 
ареалах населених місць 



Постанова КМУ 
«Про внесення змін до 

постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 
серпня 2006 р. N 1045» 

466 03.07.2013 
 

(діє з  11 липня 2013 
року) 

1) Рекомендовано органам місцевого самоврядування надавати допомогу у 
видаленні аварійних, сухостійних і фаутних дерев на присадибних ділянках для: 

малозабезпеченим громадянам,  
інвалідам,  
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  
учасникам бойових дій, ветеранам праці, одиноким матерям (батькам),  
багатодітним сім'ям, 
 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2) уточнено процедуру створення та роботи комісії з питань визначення стану 
зелених насаджень та їх відновної вартості, яка утворюється у кожному випадку 
надходження заяв юридичних /фізичних осіб про видалення зелених насаджень 

зокрема, передбачено можливість роботи комісії у разі відмови від участі в її 
роботі представників територіального органу Держекоінспекції та 
заінтересованих організацій 

3) Доповнено перелік випадків, коли заявники звільняються від сплати відновної 
вартості зелених насаджень, таким випадком: 

у разі будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту) житлових будинків, об'єктів інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об'єктів будівництва, що 
споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету 

 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку доведення до 
споживачів інформації 
про вид об'єкта 
туристичної 
інфраструктури та його 
категорію» 

470 03.07.2013 
 

(діє з  16 липня 2013 
року) 

1) визначає процедуру доведення до споживачів інформації про вид об'єкта 
туристичної інфраструктури та його категорію. 

фактично, зобов’язано власників готелів розмістити на фасадах зірки на 
виконання ЗУ "Про туризм"  

2) на офіційному сайті Держтуризмкурорту буде розміщено Реєстр свідоцтв про 
встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури,  

доступ здійснюватиметься безоплатно  

3) власник об’єкта, якому встановлено категорію, забезпечує виготовлення та 
встановлення знака категорії об’єкта  

знак категорії об’єкта — це вивіска на фасаді будівлі, яка, зокрема, має 
зображення зірок у кількості відповідно до встановленої категорії об’єкта 
Власник об’єкта зобов’язаний протягом не більш як 30 календарних днів із 
дати видачі свідоцтва про встановлення категорії об’єкту виготовити та 
встановити знак 



знак розміщується на фасаді будівлі об’єкта на висоті не нижче ніж 1,5 
метра та не вище ніж 2 метри від поверхні землі 

Постанова КМУ 
«Про внесення зміни до 

пункту 4 Порядку 
надання підрозділами 
Міністерства внутрішніх 
справ та Державної 
міграційної служби 
платних послуг» 

490 11.07.2013 
 

(діє з  19 липня 2013 
року) 

Мета – врегулювання питання відшкодування громадянами вартості персоналізації 
паспортних документів 

Постанова спрямована на узаконення додаткової плати за послуги з виготовлення 
закордонних паспортів (на сьогодні – 87,15 грн.) як відшкодування "вартості 
персоналізації" 

 
Сьогодні тривають численні спори з приводу того, скільки повинне 
коштувати виготовлення закордонного паспорта. Остання актуальна версія 
від ДМС - 377 грн 15 коп. З них державне мито - 170 грн., вартість послуг - 
87,15 грн, вартість бланка - 120 грн. Судові рішення стали на сторону 
громадян, підтверджуючи, що виготовлення паспорта повинно коштувати 
лише 170 грн, а стягнення додатково 87,15 і 120 грн. є незаконним. 
А після вступу в силу  даної постанови стягнення у розмірі  87,15 грн. нарешті 
отримали правове підґрунтя. 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

"Про деякі питання 
підготовки документів 
для реалізації проектів 
соціально-економічного 
розвитку" 

699 20.06.2013 
 

(діє з  12 липня 2013 
року) 

З метою реалізації Порядку залучення у 2013 році коштів під державні гарантії 
головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків 
понад обсяги встановлених бюджетних призначень затверджено такі форми 
документів: 

1) інформаційного листа щодо проекту соціально-економічного розвитку; 
2) техніко-економічного обґрунтування проекту соціально-економічного 

розвитку; 
3) інформації про відповідність проекту соціально-економічного розвитку 

встановленим критеріям 
 
Вказані документи розпорядники бюджетних коштів (у тому числі міська 

рада) вправі подати для участі у відборі на отримання дофінансування на 
капітальні видатки понад обсяги бюджетних призначень 

Накази Міністерства 
соціальної політики 
України 

"Про затвердження 
форми звітності N 3-ПН 
"Інформація про попит 
на робочу силу 

316 -317 31.05.2013 
 

(діє з  12 липня 2013 
року) 

Затверджено: 
1) Форму звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)". 
2) Форму звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення 

працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці" 
3) Порядок подання форми №3-ПН та №4-ПН 
 
1. Форма N 3-ПН подається за наявності у роботодавця вакансії не пізніше 10-ти 



(вакансії)" та Порядку її 
подання" 

" Про затвердження 
форми звітності N 4-ПН 
"Інформація про 
заплановане масове 
вивільнення працівників 
у зв'язку із змінами в 
організації виробництва 
і праці" та Порядку її 
подання" 

робочих днів з дати відкриття вакансії(й).  
Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи 

припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, 
або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим 
працівником. 

!!!Санкцій за неподання форма N 3-ПН чи допущення помилок не передбачено. 
2.  Форма N 4-ПН заповнюється підприємствами, установами та організаціями у 

разі запланованого масового вивільнення працівників у зв'язку із ліквідацією, 
реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, 
скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та 
організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання  

!!!Санкції передбачені у разі неподання або порушення роботодавцем 
установленого порядку подання даних за формою N 4-ПН  - штраф у 
чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент 
виявлення порушення. 

Рішення Національної 
комісії, що здійснює 
державне регулювання у 
сфері зв'язку та 
інформатизації 

"Про затвердження 
Положення про надання 
послуг із перенесення 
абонентських номерів та 
використання 
персональних номерів " 

248 25.04.2013 
 

(діє з  19 липня 2013 
року) 

1) Визначено порядки: 
надання послуг з перенесення абонентських номерів; 
адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних 

номерів; 
визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування 

персональних номерів та перенесених абонентських номерів; 
досудового вирішення спорів щодо надання послуг з перенесення абонентських 

номерів та використання персональних номерів 

2) Операторів телекомунікацій зобов’язано забезпечити надання абонентам 
послуги з перенесення абонентського номера та користування персональним 
номером: 

a. !!!на мережах рухомого (мобільного) зв'язку з 20 грудня 2013 року; 
b. на мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку з 01 січня 2015 

року за наявності відповідної технічної можливості, а з 01 січня 2025 року - в 
обов'язковому порядку. 

 


