
Моніторинг 
актів чинного законодавства та змін до них, 

що можуть мати (або мають) безпосередній вплив на місцеве самоврядування у місті 
 
Період: листопад 2013 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 
акта 

Дата 
прийняття 
(набрання 
чинності) 

Предмет правового регулювання/основні нововведення 

Закон України 
"Про внесення змін до деяких 
законів України щодо особливостей 
передачі в оренду чи концесію 
об’єктів у сферах теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення, 
що перебувають у комунальній 
власності" 

640 10.10.2013 
 

(діє з 10 
листопада 2013 

року) 

Мета - усунення проблемних питань при проведенні концесійного конкурсу, 
врегулювання відносин власності під час виконання умов договорів концесії та 
оренди. 
Суть: 
1) скорочено строки проведення концесійного (орендного) конкурсу: 

- зменшено строк подачі заявки для участі у конкурсі до 40 днів з дня 
оголошення (було – 60 днів) 
- претенденти повинні підготувати і подати конкурсні пропозиції протягом 
90 днів з дня оголошення (було – 120 днів) 
- чітко визначено строк для укладення місцевою радою концесійного 
договору – протягом 3-ьох місяців з дня визначення переможця 

2) встановлено вимоги щодо оприлюднення інформації на веб-сайтах 
відповідної місцевої ради та центрального органу виконавчої влади у сфері ЖКГ, 
яка стосується концесії/ оренди у сферах теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення: 

- інформації про об’єкти у сферах теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення 
- інформації про оголошення конкурсу 
- Інформації про результати конкурсу, підстави визначення переможця та 
відхилення пропозицій інших учасників 

3) істотні умови договору концесії/оренди доповнено такими: 
- строки виконання концесіонером інвестиційних зобов’язань, 
передбачених умовами договору 
- порядок внесення змін та розірвання договору 

4) надано право орендарю за згодою орендодавця передати в суборенду 



орендоване ним нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, яке 
не використовується у провадженні господарської діяльності у сферах 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення 
5) встановлено, що проведене орендарем поліпшення об'єкта у сфері тепло-, 
водопостачання та водовідведення не має своїм наслідком перегляд розміру 
орендної плати, натомість – якщо окремі активи, надані орендарю у складі 
об’єкта оренди, виводяться з експлуатації у зв’язку з їх списанням, внаслідок 
чого такі активи не використовуються орендарем у його господарській 
діяльності, проводиться перерахунок розміру орендної плати 

Закон України  
«Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення щодо врегулювання 
питань, що унеможливлюють 
виконання адміністративних 
стягнень» 

656 24.10.2013 
 

(діє з 16 
листопада 2013 

року) 

Мета - врегулювання питань, що унеможливлюють виконання адміністративних 
стягнень. 
Суть змін: 
1) визначено обставини, при настанні яких унеможливлюється виконання 
адміністративного стягнення у вигляді громадських та виправних робіт, а саме: 

 втрати працездатності 

 призов на строкову військову службу 

 взяття під варту 

 засудження до кримінального покарання у виді позбавлення або 
обмеження волі 

 невідоме місцезнаходження особи 
постановою суду громадські роботи замінюються штрафом, розмір якого 
визначається з розрахунку, що 4 години невідбутих громадських робіт 
дорівнюють 1 неоподатковуваному мінімуму доходів громадян. 
2) відтепер невідбутий строк громадських робіт може бути замінено не лише 
адміністративним арештом, але й штрафом. 

раніше - лише адміністративним арештом, 
заміна громадських робіт штрафом застосовується за умови, що санкція, 
за якою на порушника накладено адміністративне стягнення, передбачає 
можливість застосування штрафу.  

3) змінено порядок розрахунку розміру штрафу у разі заміни виправних робіт 
штрафом – штраф визначається із розрахунку, що один день невідбутих 
виправних робіт дорівнює одному неоподатковуваному мінімуму доходів 
громадян. 

раніше - невідбутий строк виправних робіт міг бути замінений 
штрафом від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
незалежно від кількості невідбутих днів виправних робіт 
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Закон України  
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо обліку та 
реєстрації платників податків та 
удосконалення деяких положень» 

657 24.10.2013 
 

(діє з 01 січня 
2014 року) 

Суть: 
1)  Скорочено граничний строк повідомлення банками та іншими фінансовими 
установами органів Міндоходів України про відкриття/закриття рахунків 
платників податків, а також строк повідомлення органами Міндоходів України 
фінансових установ про взяття або відмову у взятті таких рахунків на облік -- не 
пізніше наступного робочого дня 

раніше -  протягом трьох робочих днів 
2) Зобов'язано Міндоходів України оприлюдювати на єдиному веб-порталі 
інформації про взяття суб’єктів господарювання, їх реєстрацію як платників ПДВ 
(у тому числі як суб’єктів спеціального режиму оподаткування) та єдиного 
податку 

фактично, на законодавчому рівні відмінено довідку про взяття на 
облік платників податків (4-ОПП) 

3) Скасовано необхідність отримання свідоцтв про реєстрацію платника ПДВ (у 
тому числі як суб’єкта спеціального режиму оподаткування), єдиного податку і 
витягу з відповідного реєстру в Міндоходів України.  

Реєстрацію платником податку здійснювати виключно шляхом 
внесення записів до відповідних реєстрів Міндоходів України, що може 
бути підтверджено витягами з них (за бажанням платника) 

4) Внесено такі зміни: 

 звільнено платників податків від обов’язку повідомляти контролюючі 
органи про зміни у своїх даних, якщо такі зміни внесені до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

 встановлено право органів Міндоходів України для проведення 
документальної позапланової перевірки у разі закриття постійного 
представництва нерезидента чи іншого підрозділу юридичної особи 

 встановлено право бути зареєстрованими платниками єдиного податку з 
дня державної реєстрації лише суб’єктам господарювання 
(новоствореним), що обрали ставку єдиного податку, яка не передбачає 
сплати ПДВ (що повною мірою відповідає вимогам обов’язкової та 
добровільної реєстрації платником податку на додану вартість) 

5) Уточнено особливості перебування на спрощеній системі оподаткування, 
обліку та звітності, зокрема встановлено, що:  

 у разі порушення умов перебування на першій або другій групі платників 
єдиного податку (надали послуги юридичним особам, здійснили продаж 
не на ринках, здійснили оптовий продаж товарів тощо), такі платники 
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єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів 

 анулювання реєстрації платника єдиного податку може відбуватись у разі: 
- наявності в особи податкового боргу на кожне перше число місяця 

протягом двох послідовних кварталів 
- порушення особою умов перебування на першій або другій групі 

платників єдиного податку  
у разі анулювання реєстрації платника єдиного податку - суб’єкт 
господарювання має право повернутись на спрощену систему 
оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів. 

 

Закон України  
«Про внесення зміни до статті 28 
Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень" 
щодо отримання інформації 
співвласниками багатоквартирного 
будинку» 

641 10.10.2013 
 

(діє з 13 
листопада 2013 

року) 

Мета - надання права співвласникам багатоквартирного будинку на одержання з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про суб’єктів 
права власності на житлові та нежитлові приміщення в такому будинку. 
Суть: 
1) Доповнено новим положенням про те, що відтепер витяг з Державного 
реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі заяви 
мають право отримати також  

a. власник (співвласник) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у 
багатоквартирному будинку при створенні ОСББ,  

b. ОСББ (асоціація власників житлових будинків, якщо їй делеговані 
повноваження з управління неподільним та загальним майном відповідного 
житлового комплексу) про суб’єктів права власності на житлові та нежитлові 
приміщення у такому будинку 

c. житлово-будівельні кооперативи про суб’єктів права власності на житлові та 
нежитлові приміщення у такому будинку. 

раніше таке право мали лише власник нерухомого майна; особа, яка  
має речове право на чуже нерухоме майно; спадкоємець 

Закон України  
«Про внесення змін до статті 4 Закону 
України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків 
фінансових послуг" щодо видів 
фінансових послуг» 

643 10.10.2013 
 

(діє з 13 
листопада 2013 

року) 

Суть: 
1) Забороняється надання фінансових послуг, які не включених до переліку 
фінансових послуг згідно закону  

фінансові установи, які на день набрання чинності цим Законом мали 
ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, можуть 
здійснювати таку діяльність відповідно до зазначених ліцензій 
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Закон України  
«Про внесення змін до деяких 
законів України щодо скорочення 
кількості документів для отримання 
державної допомоги при народженні 
дитини» 

644 10.10.2013 
 

(діє з 02 лютого 
2014 року) 

Суть: 
1) Для отримання допомоги при народженні дитини одному із батьків (опікуну) 
необхідно подати: 

заяву (довільної форми) 
пред’явити паспорт або інший документа, що посвідчує особу 
свідоцтво про народження дитини 

!!!Перелік документів є вичерпним. 
2) Орган праці та соціального захисту населення самостійно: 

- отримує всі необхідні відомості для призначення такої допомоги 
- направляє дані для реєстрації місця проживання дитини, що зазначила 

особа, яка звертається за допомогою 
реєстрація здійснюватиметься автоматично у Державній міграційній службі 
за даними заяви 
 

Постанова Кабінет Міністрів України 
«Про внесення зміни до пункту 3 
Порядку розміщення тимчасово 
вільних коштів місцевих бюджетів на 
вкладних (депозитних) рахунках у 
банках" 

772 23.10.2013 
 

(діє з  01 
листопада 2013 

року) 

Суть: 
1) Розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів відтепер 
здійснюватиметься у банках,  

- статутний капітал яких становить або перевищує 10 млрд. гривень, 
-  у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше 

відсотками статутного капіталу та/або голосів і  
- до яких протягом останнього року НБУ не застосовував таких заходів 

впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих 
видів операцій та віднесення банку до категорії проблемного або 
неплатоспроможного. 

Наказ Міноборони України 
"Про затвердження Правил надання 
технічних умов до інженерного 
забезпечення об’єкта будівництва 
щодо пожежної та техногенної 
безпеки" 

771 14.11.2013 
 

(діє з  10 грудня 
2013 року) 

Мета - визначити порядок надання технічних умов до інженерного забезпечення 
об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки для проектування 
об’єктів будівництва, їх склад і зміст. 
Суть: 
1) Технічні умови надаються безоплатно на добровільних засадах за 
зверненням фізичних чи юридичних осіб Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій (ДСНС) та її територіальними органами. 
3) Для одержання технічних умов фізична чи юридична особа, яка має намір 
щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у її власності або користуванні, 
подає: 

- заяву довільної форми,  
- копію містобудівних умов та обмежень забудови,  
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- копію ситуаційного плану з визначенням місця розташування земельної 
ділянки на відповідній території,  

- опитувальний аркуш, у якому викладено відомості про розрахункові 
параметри об'єкта будівництва. 

 


