
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: грудень 2013 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 

Дата прийняття 
(набрання 
чинності) 

Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

Закон України 
"Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо ставок 
окремих податків" 

713 19.12.2013 
 

(діє з 1 січня 
2014 року) 

Мета - збільшення податкових надходжень до Державного бюджету України 
Суть: 
1) підвищено ставки акцизного податку на спирт та інші алкогольні напої на 14%;  
2) збільшено в 2 рази ставки збору за спеціальне використання лісових ресурсів; 
3) перенесено на 2015 рік зниження ставки з ПДВ до 17%; 
4) продовжено дію звільнення від оподаткування ПДВ необроблених шкур та 
чиненої шкіри без подальшої обробки, операцій з металобрухтом до 1 січня 
2015 року;  
5) введено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання 
макулатури;  
6) ставка податку на прибуток у розмірі 16% буде введено не у 2014 році, а в 
2016 році 

з цією метою передбачено поступове на 3 роки зниження ставки з податку 
на прибуток підприємств у 2014 році - 18%;  

 у 2015 році - 17%, 
  з 2016 року - 16%; 
 

Закон України  
"Про внесення змін до Закону 
України "Про державну службу" 

714 19.12.2013 
 

(діє з 29 грудня 
2013 року) 

Введення в дію нового Закону України "Про державну службу"  

перенесено на 2015 рік 



Закон України  
"Про внесення зміни до статті 16 
Основ законодавства України про 
охорону здоров'я щодо строків 
кладення контрактів з керівниками 
державних, комунальних закладів 
охорони здоров'я" 

694 19.11.2013 
 

(діє з 18 грудня 
2013 року) 

Мета – припинення практики укладання однорічних контрактів з керівниками 
закладів охорони здоров’я 

Суть: 

1) на законодавчому рівні закріплено норму, згідно якої строк контракту з 
керівниками закладів охорони здоров’я повинен бути не менше трьох років (від 
3 до 5 років) 

Якщо після закінчення строку дії контракту трудові відносини фактично 
тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту 
вважається продовженою 

Закон України  
"Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
вдосконалення законодавства з 
питань проведення виборів" 

709 21.11.2013 
 

(діє з 01 лютого 
2014 року) 

Вносяться комплексні зміни до низки нормативно-правових актів: Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного 
судочинства України, законів "Про вибори народних депутатів України", "Про 
політичні партії в Україні", "Про інформаційні агентства", "Про Центральну 
виборчу комісію" та "Про засади державної мовної політики" 

Суть: 
в частині територіальної організації виборів народних депутатів 

1) передбачено утворення окремого закордонного виборчого округу, який 
включатиме в себе всі закордонні виборчі дільниці, наділивши ЦВК 
повноваженнями окружної виборчої комісії для закордонного виборчого округу. 

раніше – закордонні дільниці рівномірно прикріплялись до всіх 
одномандатних округів, які утворювались в Києві 

2) вимоги щодо утворення одномандатних округів доповнено такими: 

 округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі 
дільниці, що входять до його складу. Центром округу є адміністративно-
територіальна одиниця за місцезнаходженням окружної виборчої комісії 

 межі одномандатних округів визначаються з урахуванням меж 
адміністративно-територіальних одиниць, інтересів членів 
територіальних громад та проживання на відповідній території 
національних меншин. 

Адміністративно-територіальні одиниці, на території яких 
компактно проживають окремі національні меншини та які 
межують між собою, повинні входити до одного виборчого округу 

3) заборонено зміна меж та центрів одномандатних округів протягом виборчого 
процесу. 



4) зобов’язано ЦВК оприлюднювати на її офіційному веб-сайті перелік 
одномандатних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес 
приміщень відповідних виборчих комісій за 175 днів до дня голосування; 
4) доручено ЦВК у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом 
переглянути одномандатні виборчі округи, утворені нею на виборах народних 
депутатів України 28 жовтня 2012 року, що існують на постійній основі, на 
відповідність їх вищевказаним вимогам 
  

В частині формування складу виборчих комісій 
1)  уточнено коло суб’єктів подання кандидатур до складу окружних виборчих 
комісій - подавати кандидатуру до складу окружних виборчих комісій вправі 
політичні партії - суб'єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких 
зареєстровані у загальнодержавному окрузі 

раніше – подавати кандидатури могли партії незалежно від того 
мали вони зареєстрованих кандидатів чи ні (тому комісії могли бути 
сформовані з представників так званих "технічних партій") 

2) скорочено максимальне і мінімальне число членів дільничних виборчих 
комісій 

скорочується максимальне число членів ДВК для малих (з 18 до 14 осіб), 
середніх (з 20 до 16 осіб) та великих (з 24 до 18 осіб) дільниць  
та скорочується мінімальне число членів ДВК для середніх (з 14 до 12 осіб) 
та великих (з18 до 14 осіб) дільниць.   

 
В частині реалізації громадянами України виборчих прав 
1) закон "Про політичні партії" доповнено нормою, згідно якої статут політичної 
партії має містити розмір квот, що визначає мінімальний рівень 
представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні 
депутати України від партії 

квота має становити не менше 30 відсотків загальної кількості 
кандидатів у виборчому списку 

2) встановлено порядок реалізації права голосу для осіб, які на день 
проведення виборів проживають або перебувають за кордоном – їм надано 
право голосувати лише у загальнодержавному окрузі (тобто за партію) 
3) внесено зміни, згідно з якими одна і та ж особа може бути включена лише до 
одного виборчого списку кандидатів у депутати від партії або висунута лише в 
одному з одномандатних округів у порядку висування партією чи в порядку само 



висування 
одночасно надано повноваження ЦВК відмовляти у реєстрації чи 
скасовувати реєстрацію кандидата у разі виявлення кратної 
реєстрації кандидатів у народні депутати України в 
багатомандатному та одномандатному округах 

 
В частині діяльності виборчих комісій 
1) зобов’язано ОВК і ДВК вивішувати протокол засідання виборчої комісії на 
стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення у строк не 
пізніше наступного засідання 
2) Рішення (постанови) виборчих комісій (ОВК і ДВК) оприлюднюються на 
офіційному сайті Центральної виборчої комісії 
 
В частині фінансування виборчих кампаній 
1) Обмежено розмір виборчого фонду партії, кандидати у депутати від якої 
зареєстровані в загальнодержавному окрузі, та кандидата у депутати в 
одномандатному окрузі  

!!!партії – не може перевищувати 90 000 розмірів мінімальної 
заробітної плати 
!!!кандидата – не може перевищувати 4 000 розмірів мінімальної 
заробітної плати 

2) Зобов’язано розпорядника відповідного рахунку виборчого фонду 
відмовитися від добровільного внеску, якщо його розмір перевищує 
дозволений 
3) Заборонено робити добровільні внески особам під псевдонімом 
4) передвиборна агітація в ЗМІ усіх форм власності за рахунок коштів виборчих 
фондів партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах може 
здійснюватись тільки після відповідної оплати друкованої площі чи ефірного 
часу з відповідних рахунків виборчих фондів 
5) дозволено витрачання коштів з рахунків виборчих фондів після 18 години 
останнього дня перед днем голосування виключно у разі, якщо рахунки за 
товари, роботи і послуги були виставлені до зазначеного часу 
6) передбачено подання проміжного фінансового звіту про надходження та 
використання коштів виборчого фонду за 20 днів до дня голосування, який 
оприлюднюється на сайті ЦВК 

раніше – був лише остаточний фінансовий звіт, який подавався протягом 



10-15 днів після голосування 
7) ЦВК зобов’язана на своєму офіційному веб-сайті (а ОВК на стенді) не пізніш як 
за п'ять днів до дня голосування оприлюднити аналіз проміжних фінансових 
звітів 
8) Посилено контроль за надходженням, обліком і використанням коштів 
виборчих фондів: 

 вибірковий контроль замінено загальним 

 передано на рівень ОВК функції контролю за надходженням і 
використанням коштів виборчих фондів кандидатів у народні депутати 
(фонди партій і надалі контролюватимуться ЦВК) 

 наділено функціями контролю установи банку, в яких відкрито рахунки 
виборчих фондів 

9) Розширено перелік підстав для винесення попередження: 

 порушення термінів відкриття рахунку виборчого фонду (партією, 
кандидатом); 

 порушення термінів подання фінансового звіту про надходження та 
використання коштів виборчого фонду (у тому числі проміжного); 

 включення до фінансового звіту про надходження та використання коштів 
виборчого фонду (у тому числі проміжного) недостовірних відомостей 

10) Передбачено механізм повернення коштів виборчого фонду кандидата у 
депутати, не використаних кандидатом у народні депутати 

у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом, не більша ніж сума 
коштів, внесених ним до виборчого фонду – кандидату повністю 
повертається залишок; 
у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом, більша ніж сума 
коштів, внесених ним до виборчого фонду – лише в межах, внесених ним 
у виборчий фонд. Решта – в Державний бюджет 

раніше – весь невикористаний залишок зараховувався до 
Державного бюджету України  

 
В частині проведення передвиборної агітації 
1) Передано на рівень ОВК, визначених у кожному регіоні, повноваження щодо 
визначення черговості надання політичним партіям – суб’єктам виборчого 
процесу та кандидатам у народні депутати ефірного часу на регіональних радіо 
та телеканалах державної та комунальної форм власності для проведення 
передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету 



раніше – все вирішувала ЦВК 
2) Якщо друковані матеріали передвиборної агітації виконувалися регіональною 
мовою або мовою меншини, до кожного примірника такого матеріалу для ЦВК 
додається його переклад державною мовою 
3) Запроваджено новий порядок друкування передвиборних програм, який 
передбачає, що друк програм здійснюватиметься в окремих спеціальних 
випусках видань, а послідовність розміщення програм партій та кандидатів в 
одномандатних округах визначатиметься за черговістю їх реєстрації в ЦВК 

!!!Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також редакції 
регіональних друкованих ЗМІ державної форми власності, зобов’язані 
надрукувати програми за 45 днів 
раніше – не було вимоги про спецвипуск та послідовність визначалась 
окремим жеребкуванням без прив’язки до черговості реєстрації 

4) Скорочено до 2 днів до дня виборів «період тиші», протягом якої ЗМІ не 
можуть публікувати результати опитувань громадської думки 

раніше – 10 днів 
5) Зменшено час до 10 хвилин до і після передвиборної агітаційної теле-, 
радіопрограми партії/кандидата, протягом якого забороняється коментувати 
або оцінювати зміст передвиборної агітації  

раніше – протягом 20 хв до і після передвиборної агітаційної теле-, 
радіопрограми партії заборонялись на тому ж каналі мовлення 
коментарі в будь-якій формі  

6) Заборонено використання офіційних заходів, організованих органами 
державної влади і самоврядування, для здійснення передвиборної агітації 

раніше -  стаття стосувалась лише розміщення агітматеріалів в 
приміщеннях органів влади і самоврядування  

7) Заборонено використання у комерційній та соціальній рекламі прізвищ чи 
портретів кандидатів у депутати, а також назв чи символіки партій – суб’єктів 
виборчого процесу 

заборонено розміщення політичної реклами в одному блоці з 
комерційною чи соціальною рекламою 

 
В частині регулювання діяльності ЗМІ та інформаційних агентств 
1) Встановлено вимоги для ЗМІ та інформаційних агентств щодо неможливості 
допускати замовчування суспільно необхідної інформації та її перекручування, 
а також покладено обов’язок намагатися отримувати інформацію з двох або 



більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам 
2) телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні 
певних суб'єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї 
3) врегульовано порядок створення та поширення у прямому ефірі передач у 
формі передвиборних дебатів чи дискусій за участю кандидатів у депутати, їх 
довірених осіб, партій 

 передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату 
(порядок визначення учасників; тривалість передачі та обсяг ефірного 
часу, що надається для виступів кожному; наявність інших присутніх у 
студії під час передачі; їх роль, порядок обрання; тема обговорення або 
порядок її визначення; умови поширення під час передачі іншої 
інформації) 

 телерадіоорганізація оприлюднює відповідну пропозицію, в якій повинні 
зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати 
згоду на участь у передачі, та вартість участі у такій передачі 

 
В частині організації голосування та встановлення результатів 
1) до переліку підстав для визнання ДВК голосування на дільниці недійсним, 
додано – голосування за кандидата в одномандатному окрузі виборцями, які 
голосують лише в загальнодержавному окрузі 
2) Визначено порядок прийняття ОВК протоколів ДВК у разі виявлення у них 
виправлень, помилок та неточностей, які можливо усунути без повторного 
підрахунку голосів та які не потребують внесення змін до встановлених 
результатів голосування виборців на виборчій дільниці 
3) Надано право ЦВК приймати протоколи ОВК із виправленнями, помилками 
та неточностями (які не потребують змін до встановлених підсумків голосування 
виборців), при цьому ЦВК зазначає про це у своєму протоколі засідання 
 
В частині регулювання діяльності офіційних спостерігачів 
1) Надано міжнародним спостерігачам право бути присутніми при голосуванні 
виборців за місцем перебування та право отримувати копії протоколів та інших 
документів 
2) Надано право національним офіційним спостерігачам звертатися до 
державних органів щодо усунення порушень Закону у разі їх виявлення 

раніше – могли звернутись лише в виборчу комісію і в су 



Закон України  
"Про внесення зміни до статті 7 
Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими 
похованням" щодо зарахування до 
страхового стажу періоду відпустки 
для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку" 

691 19.11.2013 
 

(діє з 14 грудня 
2013 року) 

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
буде зараховуватись до страхового стажу 

Закон України  
"Про внесення змін до статті 130 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо посилення 
відповідальності за керування 
транспортними засобами у стані 
алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп'яніння" 

693 19.11.2013 
 

(діє з 14 грудня 
2013 року) 

З 14 грудня за керування транспортним засобом у нетверезому стані для 
водіїв передбачений  

 штраф від 3400 до 5950 гривень  

 або позбавлення права керування авто на строк від 1 до 2 років,  

 або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб 
 
Повторне протягом року вчинення такого порушення тягне за собою для водіїв 

 позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 
років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, 

  або адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням 
транспортного засобу чи без такого 

Вчинення зазначеного правопорушення особою, яка двічі протягом року 
піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними 
засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння тягне за собою 
позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 10 років з 
оплатним вилученням транспортного засобу 
 



Закон України  
"Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
вдосконалення правового 
регулювання діяльності юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців" 

642 10.10.2013 
 

(діє з 29 
березня 2014 

року) 

Суть: 
1) вдосконалено процедуру проведення скасування державної реєстрації змін 
до установчих документів юридичної особи на підставі відповідного судового 
рішення: 

напр.., разі якщо під час внесення запису про судове рішення щодо 
скасування державної реєстрації змін до установчих документів 
державний реєстратор встановлює, що проводились дії після 
реєстраційної дії, яка оскаржувалась в суді, державний реєстратор 
зобов'язаний повідомити про це суд. Суд приймає додаткове рішення про 
скасування також реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, 
стосовно якої прийнято судове рішення щодо її скасування 

2) надано право державному реєстратору залишити без розгляду документи, 
подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів за 
таких підстав: 

 документи подані за неналежним місцем проведення державної 
реєстрації; 

 документи не відповідають вимогам Закону 

 до реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони проведення 
реєстраційних дій; 

 документи подані не в повному обсязі; 

 документи подані особою, яка не має на це повноважень; 

 в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про реєстраційні дії, 
проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення 

щодо скасування її державної реєстрації 
3) вдосконалено норми щодо підсудності деяких категорій справ: 

напр.., судові спори між юридичною особою та її учасниками 
(засновниками, акціонерами, членами) будуть розглядатися господарським 
судом за місцезнаходженням юридичної особи. 

раніше норма стосувалась не всіх юридичних осіб, а лише 
господарських товариств 

4) створено процесуальну можливість для об’єднання судових процесів (за 
клопотанням сторін або з власної ініціативи суду), що випливають з 
корпоративних відносин і пов'язані між собою підставою виникнення або 
поданими доказами 
5) зобов’язано суд залучати Державну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог, у 



справах щодо майна господарських організацій, у статутному капіталі яких є 
корпоративні права держави 

тому ухилення судді від виконання цих вимог закону при певних наслідках 
(у вигляді легалізацією судом рейдерства) має трактуватися як 
співучасть у злочині або завідомо неправосудне рішення 

6) від тепер не допускається забезпечення позову у справах, що виникають з 
корпоративних відносин, шляхом заборони:  

 проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського 
товариства та приймати ними рішення; 

 надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстр 
власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або 
учасників господарського товариства для проведення загальних зборів 
товариства; 

 участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів або учасників у 
загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних 
зборів акціонерів або учасників господарського товариства; 

 здійснювати органами державної влади та/або органами місцевого 
самоврядування покладені на них згідно із законодавством 
повноваження. 

7) дозволено суду, який розглядає спір про право власності на акції (частки, паї) 
товариства, винесення ухвали про забезпечення позову шляхом встановлення 
заборони на внесення змін до статуту цього товариства в частині зміни розміру 
статутного капіталу 
8) введено кримінальну відповідальність осіб за підроблення документів, які 
подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб – 
підприємців та за протиправне заволодіння майном підприємства 
 

Закон України  
"Про внесення змін до Земельного 
кодексу України щодо здешевлення 
вартості робіт з підготовки та 
проведення земельних торгів" 

661 24.10.2013 
 

(діє з 05 грудня 
2013 року) 

Суть: 
1) обмежено максимальну суму винагороди виконавця земельних торгів до 
2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

раніше – максимальна сума становила 3000 неоподатковуваних мінімумів 
2) скасована обов’язковість публікування у друкованих ЗМІ: 

 оголошення із зазначенням дати проведення торгів та переліку лотів  

 повідомлення про їх результати за кожним лотом  
!!!лише на офіційному веб-сайті 
 



Закон України  
"Про засади функціонування ринку 
електричної енергії України" 

663 24.10.2013 
 

(діє з 01 січня 
2014 року) 

Хоча Закон набуває чинності з 1 січня 2014 року – окремі його положення 
впроваджуватимуться поетапно.  Загалом на організацію нового енергетичного 
ринку і повномасштабне відкриття дається 5 років. 

Завдання, які необхідно вирішити впродовж цього строку на реалізацію норм 
цього закону: 

 створення системного оператора,  

 створення оператора та адміністратора енергоринку,  

 створення Фонду врегулювання вартісного дисбалансу,  

 проведення тендера на закупівлю обладнання,  

 підготовка правової бази роботи енергоринку, правил, кодексів, інструкцій 

 юридичне розділення компаній, які володіють мережами та здійснюють 
поставки електричної енергії. 

Основні засади функціонування ринку, які впроваджуються законом: 
1) ринок електричної енергії функціонує на конкурентних засадах з 
обмеженнями 

в українській моделі нової організації енергоринку конкуренція 
обмежуватиметься в той чи інший спосіб упродовж 16 років, до 1 січня 
2030 р., поки не припинить існування Фонд урегулювання вартісного 
дисбалансу 

2) рівність прав на продаж і купівлю електричної енергії.  
цей принцип також має істотні обмеження, пов'язані як з обмеженнями 
принципу конкуренції, так і з впливом регулятора (поки що це НКРЕ). 
Наприклад, регулятор може і після впровадження повномасштабного 
ринку у 2017 р. ще мінімум два роки обмежувати роботу на ринку 
двосторонніх договорів і постачальників, і виробників, тобто цей 
принцип діятиме не раніше як через п'ять років, а в повному обсязі — 
через ті ж 16 

3) вільний вибір електропостачальника кваліфікованим споживачем 
!!!кваліфікованими мають стати всі споживачі, включаючи побутових, з 
1 січня 2015 р. 

4) недискримінаційний і прозорий доступ до магістральних і міждержавних 
і/або місцевих (локальних) електромереж  

доступ до мереж мають забезпечувати електропередавальні 
організації, функції яких на сьогодні виконують обленерго і держкомпанія 
"Укренерго". А реалізація цього принципу має відображатися в кодексі 
електричних мереж. Кодекс електричних систем мають затвердити до 



1 січня 2015 р. 
Закон містить імперативну норму щодо "суб'єктів господарювання, що 
виробляють енергію з використанням альтернативних джерел енергії", 
яким не можна відмовити в приєднанні до мереж і для яких 
"електропередавальні організації у своїх інвестпрограмах мають 
передбачати витрати на приєднання". 

5) недискримінаційне ціноутворення 
враховуючи, що обмеження, пов'язані з роботою ринку, існуватимуть не 
менш як 16 років, увесь цей час принцип не працюватиме. 

6) незалежне державне регулювання.  
НКРЕ як колегіальний орган була створена згідно з указом президента 
України за більш як 2 роки до ухвалення Закону "Про електроенергетику" 
і зберігає цей правовий статус. Повноваження регулятора виписано не 
лише в згаданому указі, а й у ряді законів, включаючи прийнятий закон 
про енергоринок, що ускладнює визначення меж повноважень цієї 
нацкомісії та відповідальності за прийняття рішень. Закон про НКРЕ 
(національний регулятор енергоринку) уже кілька років залишається 
тільки проектом. 

7) опередження дій і бездіяльності суб'єктів ринку, спрямованих на завдання 
збитків іншим суб'єктам ринку 

механізм реалізації цього принципу в законі не розкрито. Можна лише 
здогадуватися, як його буде реалізовувати регулятор у підзаконних 
актах 

8) можливість інтеграції із зовнішніми ринками 
це основна перспектива закону 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку 
державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і 
Порядку надання інформації з 
Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно» 

868 17.10.2013 
 

(діє з 12 лютого 
2014 року) 

З 12 лютого 2014 році державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень буде здійснюватись за новою удосконаленою  процедурою 
Суть новацій: 
1) з’явиться альтернатива при поданні документів для проведення державної 
реєстрації прав - як шляхом безпосереднього звернення заявником, так і шляхом 
надсилання поштою чи кур’єрською службою замість існуючого досі 
безпосереднього звернення заявника; 
2) проведення одночасної реєстрації права власності та речових прав, похідних 
від права власності, на підставі однієї заяви про державну реєстрацію прав, 
подати яку зможе як власник, так і правонабувач  

раніше - подавались дві різні заяви 



3) проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно на заміну втрачених, пошкоджених чи зіпсованих 
свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи державного акта на право 
власності на землю, виданих компетентними органами до 01 січня 2013 року  

на цей час вказана процедура значно ускладнена у зв’язку з відсутністю 
належного нормативного обґрунтування 

4) спрощено порядок проведення держреєстрації прав на новозбудований або 
реконструйований об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із 
залученням коштів від фізичних та юридичних осіб (розмежовано перелік 
документів, які має подавати особа, що залучала кошти (забудовник), та 
безпосередньо інвестор); 
5) забезпечення проведення державної реєстрації права власності на 
новозбудовані або реконструйовані об’єкти нерухомого майна, збудовані в 
результаті діяльності кооперативів, на підставі поданої заявником довідки 
відповідного кооперативу про членство в ньому та про повне внесення пайового 
внеску; 
6) забезпечення проведення державної реєстрації права державної та 
комунальної власності на об’єкти нерухомого майна, збудовані за 
«радянських» часів; 
7) надання можливості, у випадку відсутності відомостей у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно, отримувати інформацію з реєстрів, що 
функціонували до 1 січня 2013 року  

раніше - отримати таку інформацію було неможливо 
 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку 
визначення розміру компенсації 
вартості гуртожитків, які включені до 
статутних капіталів товариств, 
утворених у процесі приватизації 
(корпоратизації)» 

859 30.10.2013 
 

(діє з 10 грудня 
2013 року) 

1) Установлено механізм визначення розміру компенсації вартості гуртожитків, 
які включені до статутних капіталів товариств, утворених у процесі приватизації, 
під час передачі гуртожитків у власність територіальних громад 
2) Для розрахунку розміру компенсації власники гуртожитків подають до 
облдержадмністрацій: 

 заяву про надання компенсації; 

 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

 перелік нерухомого майна, переданого у власність товариства, або акт 
приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу 
товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації); 

 типову форму N ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" для 
визначення суми амортизації основних засобів; 



 документи, які підтверджують факт виконання будівельних робіт у разі 
проведення капітального ремонту гуртожитків. 

3) Облдержадміністрації приймають протягом 30 днів з дня подання 
документів рішення про надання або відмову в наданні компенсації, 
розраховують її розмір та інформують про це власників гуртожитків. 
4) Порядок закріплює формулу, за якою визначається розмір компенсації  
5) Підставою для відмови у наданні компенсації є: 

 подання власником гуртожитку документів, що містять недостовірні 
відомості 

 подання документів не в повному обсязі; 

 передача гуртожитку у власність територіальної громади відповідно до 
Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом"; 

 розгляд судом справ про оскарження рішень органів приватизації щодо 
включення вартості гуртожитку до складу цілісного майнового комплексу 
підприємства, що підлягає приватизації; 

 перебування гуртожитку (його майна) під заставою. 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Типового 
порядку видачі дозволів на 
порушення об'єктів благоустрою або 
відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, 
анулювання дозволів» 

870 30.10.2013 
 

(діє з 20 грудня 
2013 року) 

!!!! У разі коли міською радою не затверджено Порядок видачі дозволів або 
відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів –  
застосовується цей Типовий порядок. 

проте, місцеві порядки повинні затверджуватись радами на підставі 
цього Типового порядку 

Типовим порядком визначено: 
1) перелік робіт, для проведення яких необхідний дозвіл  

(напр., установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих 
архітектурних форм; роботи, пов'язані з порушенням благоустрою об'єктів 
зеленого господарства; ремонт та/або улаштування майданчиків для 
паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших 
майданчиків) 

2) перелік документів для отримання дозволу 
Дозвіл видається виконавчим органом міської ради на підставі письмової 
заяви юридичної особи чи фізичної особи - підприємця (за затвердженою 
формою  
!!! заява – це єдиний документ, який необхідно подати 

3) Строк видачі дозволу – протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.  
4) Строк дії дозволу – визначається з урахуванням умов проведення робіт і не 



може перевищувати один рік. 
4) Підстави для відмови у видачі дозволу – невідповідність поданих документів 
вимогам законодавства. 
5) Підстави для переоформлення, видачі дубліката 
6) Випадки анулювання дозволу 

 подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та 
оригіналу дозволу або його дубліката; 

 наявності відомостей про припинення юридичної особи або 
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що 
отримали дозвіл. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку 
взаємодії суб'єктів соціального 
супроводу сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах» 

895 21.11.2013 
 

(діє з 27 грудня 
2013 року) 

Визначено механізм взаємодії під час 

 здійснення заходів щодо виявлення сімей з дітьми, що можуть потрапити у 
складні життєві обставини,  

 надання соціальних послуг  

  здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 
життєвих обставинах 

Взаємодія передбачається між такими учасниками: 

 районними, міськими центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
(далі - Центр) 

 та суб'єктами, що надають соціальні послуги, суб'єктами соціальної роботи 
із сім'ями, дітьми та молоддю (далі – Суб’єкт) 

Порядок зобов’язує учасників інформувати один одного про виявлення сімей 
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, про вжиті заходи 

Порядок передбачає можливості залучення Суб’єктів для допомоги Центру при 
здійсненні соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 
життєвих обставинах 

 



Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку 
виявлення сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах, надання їм соціальних 
послуг та здійснення соціального 
супроводу таких сімей (осіб)» 

896 21.11.2013 
 

(діє з 27 грудня 
2013 року) 

1) Виявлення, надання соціальних послуг та соціальний супровід сімей (осіб), 
які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюються  

 районними, міськими центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
(далі - Центри)  

 разом із суб'єктами, що надають соціальні послуги, та суб'єктами соціальної 
роботи із сім'ями, дітьми та молоддю (далі - Суб'єкти) 

2) Облік сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, ведеться 
Центром 

3) Рішення про соціальний супровід передбачає складання плану супроводу з 
переліком соціальних послуг, що можуть бути надані. 

4) Суб'єкти забезпечують виконання плану супроводу, в тому числі із 
залученням підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 
управління 

5) Виконання плану супроводу припиняється у разі: 
1) досягнення позитивного результату соціального супроводу; 
2) письмової відмови отримувача соціальних послуг від їх надання; 
3) систематичного нездійснення отримувачем соціальних послуг без 

поважних причин заходів, передбачених планом 
 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 13 
квітня 2011 р. N 461 і від 13 квітня 
2011 р. N 466» 

918 30.10.2013 
 

(діє з 31 грудня 
2013 року) 

Нарешті визначено порядок внесення змін та скасування декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації 

на цей порядок очікували вже з січня 2013 року, оскільки до цього часу 
правового механізму внесення змін і скасування декларації не існувало, 
хоча закон робив відсилку до порядку, визначеного урядом 
 

1) порядок регламентує процес унесення змін до декларації як у випадках, коли 
недостовірні дані були виявленні працівниками Держархбудінспекції, так і у 
випадку самостійного виявлення помилок та за рішенням суду. 

затверджено форму заяви щодо внесення змін до декларації 
2) до замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і подав 
відповідну заяву, штрафні санкції не застосовуються. 
3) реєстрація декларації підлягає скасуванню у разі виявлення Інспекцією 
недостовірних даних,  які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, 
зокрема: 

 об’єкт збудований або будується на земельній ділянці, що не була 
відведена для цієї мети, 



  об’єкт збудований або будується без документа, який дає право 
виконувати будівельні роботи; 

 об’єкт збудований або будується без належно затвердженого проекту або 
будівельного паспорта 

4) Про скасування реєстрації декларації замовник письмово повідомляється 
протягом трьох робочих днів 

замовник має право повторно подати її 

Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
«Про затвердження Типового 
договору щодо пайової участі в 
утриманні об'єкта благоустрою» 

537 12.11.2013 
 

(діє з 27 грудня 
2013 року) 

Мета – забезпечити механізм взаємодії підприємств з утримання об'єктів 
благоустрою (балансоутримувачів) з власниками тимчасових споруд 
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, 
 
Типовий договір укладається між підприємствами з утримання об'єктів 
благоустрою або балансоутримувачами цих об'єктів та власниками тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 
призначення, розташованих на території об'єктів благоустрою державної та 
комунальної власності 
Договір містить в собі розділи: 

 предмет договору 

 права та обов’язки сторін 

 відповідальність за невиконання умов договору 

 розв’язання спорів 

 форс-мажорні обставини 

 строк дії договору 

 умови зміни, розірвання, припинення договору 

 прикінцеві положення 
 

 


