
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: жовтень 2013 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 

Дата прийняття 
(набрання 
чинності) 

Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

Закон України 
"Про виробництво та обіг 

органічної 
сільськогосподарської 
продукції та сировини" 

425 03.09.2013 
 

(діє з 01 січня 
2014 року) 

Суть: 
1) регулює відносини у сфері виробництва та обігу органічної продукції 

(сировини) та поширюється на суб'єктів господарювання, які провадять 
господарську діяльність у цій сфері, на отриману органічну продукцію (сировину); 

2) При виробництві органічної продукції виключається застосування хімічних 
добрив, пестицидів, ГМО, консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва 
(переробки) застосовуються методи та правила, визначені Законом для отримання 
натуральної продукції; 

3) Здійснювати виробництво органічної продукції (сировини) має право фізична 
чи юридична особа будь-якої організаційно-правової форми та будь-якої форми 
власності, за умови що така особа:  

- пройшла оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини), 
- отримала сертифікат відповідності 
- включена до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) 

!!!реєстр буде розміщено на  веб-сайті міністерства агрополітики 
4) Законом: 

− встановлено порядок підтвердження відповідності виробництва органічної 
продукції (сертифікації виробництва) 

− визначено правила виробництва органічної продукції (рослинного, 
тваринного походження, аквакультури, бджільництва, морських водоростей) 
та умови застосування винятків з правил, зокрема: 

заборонено використовувати мінеральні азотні добрива при 
вирощуванні рослин 
продукти тваринництва повинні вироблятись з тварин, які були на 
органічному утриманні від народження і протягом усього життя 

− встановлено вимоги щодо зберігання, перевезення, реалізації та маркування 



органічної продукції 
!!!заборонено транспортування органічної і неорганічної продукції 
(сировини) разом  
Органічна продукція підлягає вилученню з обігу, якщо вона не 
відповідає вимогам пакування, маркування, вироблена 
несертифікованим виробником тощо 
 !!! заборонено використовувати позначення з написами "органічний", 
"біодинамічний", "біологічний", "екологічний", словами з префіксом 
"біо" тощо на продуктах, які не відповідають вимогам цього закону. 
На органічних продуктах повинен бути логотип і напис "органічний 
продукт" 

− визначено умови здійснення паралельного виробництва (вирощування на 
одній площі органічної та традиційної продукції) 

 
Цей Закон повинен створити умови для позиціонування України як експортера 

органічної продукції на міжнародному ринку, а також для розвитку власної 
мережі сертифікаційних центрів. 

Закон України  
«Про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
соціального захисту 
бездомних осіб» 

563 17.09.2013 
 

(діє з 23 жовтня 
2013 року) 

Суть змін: 
в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
1) повноваження виконавчих органів міських рад доповнено такими: 
- організація надання соціальних послуг бездомним особам; 
- здійснення заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб. 

в Законі України "Про місцеві державні адміністрації" 
2) повноваження держадміністрацій доповнено такими: 
- створення та розвиток матеріально-технічної бази центрів обліку бездомних осіб; 
- здійснення заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб. 

в Законі України "Про вибори Президента України" 
3) на керівника центру обліку бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої 
утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, покладено 
обов’язок подавати відомості до Державного реєстру виборців. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/474-14


Закон України  
«Про внесення зміни до 
Закону України «Про Єдиний 
державний демографічний 
реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу 
чи її спеціальний статус» 
щодо врегулювання питань 
дії посвідчень водія зразків 
бланків, затверджених 
органами влади СРСР» 

568 17.09.2013 
 

(діє з 1 січня 
2014 року) 

Суть змін: 
1) з 1 січня 2014 року посвідчення водія, що були видані з використанням зразка 
бланка, затвердженого органом виконавчої влади СРСР, можуть бути замінені на 
посвідчення нового зразка за бажанням їх власника та у випадках, передбачених 
чинним законодавством (напр., втрата, викрадення, зміна прізвища тощо). 
 

!!! посвідчення водія, видане за часів СРСР, зберігає свою силу і після 2013 
року 
раніше  передбачалось, що посвідчення водія часів СРСР, підлягає обов’язковій 
заміні та з 2014 року втратить свою чинність, проте цим законом 
пом’якшили умови і зберегли дію цих посвідчень, фактично, безстроково. 

Закон України  
«Про внесення змін до статті 
98 Конституції України» 

586 19.09.2013  
 

(діє з 06.10.2013) 

Суть змін: 
1) Розширено повноваження Рахункової Палати України 
відтепер – Рахункова Палата буде здійснювати контроль не лише за 
використанням коштів Державного бюджету, але й за їх надходженням до 
Державного бюджету України. 

Закон України  
«Про внесення змін до 
розділу V «Прикінцеві 
положення» Закону України 
«Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

606 19.09.2013 

 

(діє з 16.10.2013) 

Суть змін: 
1) передбачено відтермінування до 1 січня 2015 року заборони передачі 
(надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у 
власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних 
потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану територій 
населеного пункту 

раніше - передбачалось, що з 1 січня 2014 року без плану зонування або 
детального плану території передача (надання) земельних ділянок із земель 
державної та комунальної власності у власність чи користування фізичним 
та юридичним особам буде заборонена. Проте, враховуючи складну 
економічну ситуацію та неспроможність місцевих рад фінансувати розробку 
містобудівної документації таку заборону відтермінували ще на рік 

2) продовжено до 2015 року також повноваження органів містобудування та 
архітектури щодо видачі містобудівних умов і обмежень на територіях, де не  
затверджені  плани зонування або детальні плани територій 

оскільки на територіях, де затверджені детальні плани – містобудівні умови 
та обмеження вказані в детальних планах (планах зонування) 



Розпорядження Кабінету 
Міністрів України 
«Про передачу майнового 
комплексу військового 
містечка №212 у м. Львові до 
сфери управління Львівської 
облдержадміністрації» 

811 17.10.2013 
 

(діє з 17.10.2013) 

Суть змін: 
1) Передано майновий комплекс військового містечка № 212 по вул. Пекарській, 
57-59, у м. Львові із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління 
Львівської облдержадміністрації для його подальшої передачі у власність 
релігійної організації Львівської єпархії Української православної церкви. 

     Передача відбулась на основі звернення Української православної церкви 
Московського патріархату (УПЦ МП) до Львівської ОДА, однак його не 
задовільнили, оскільки комплекс був у власності Міністерства оборони. Тоді ж 
Міноборони звернулось до Львівської ОДА з офіційним листом про те, щоб 
адміністрація погодилися взяти на себе цей об’єкт з подальшою передачею його 
УПЦ МП. 

Постанова Кабінету Міністрів 
України 
«Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів 
України від 4 січня 2002 р. N 3 
і від 29 серпня 2002 р. N 1302» 

730 26.09.2013 
 

(діє з 01 січня 
2014 року) 

Суть: 
1) з 1 січня 2014 року уряд зобов’язав усі органи державної влади забезпечити 
доступність інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах, для користувачів з 
вадами зору та слуху 
2) затверджено перелік Технічних вимог на створення (модернізацію) офіційних 
веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху, 
зокрема: 

− Інформація на офіційному веб-сайті повинна передбачати можливість 
використання комп'ютерних програм екранного доступу, які забезпечують 
виведення даних у звуковій або рельєфно-крапковій формі; 

− Розмір шрифту тексту повинен змінюватися в межах до 200 відсотків без 
використання допоміжних технологій; 

− Аудіо- та відеоматеріали повинні супроводжуватися текстом, еквівалентним 
інформації, що містить аудіо- та відеозапис. 

3) Рекомендовано створити альтернативну версію офіційного веб-сайту з більш 
простою структурою, яка дублюватиме інформацію офіційного веб-сайту та 
відповідатиме встановленим вимогам. 

 
!!!Органам місцевого самоврядування рекомендовано дотримуватись цих 

вимог 

Постанова Кабінету Міністрів 
України 
"Про внесення змін до 
Порядку накладення штрафів 

735 02.10.2013 
 

(діє з 29 жовтня 
2013 року) 

Суть: 
Порядок накладення штрафів за порушення у сфері містобудівної діяльності 
викладено у новій редакції, яка детальніше визначає: 
1) строки накладення штрафу Держархбудінспекцією та її територіальними 



за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності" 

органами; 
Штраф за правопорушення може бути накладено на суб'єкта 
містобудування протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення 
(складання акту перевірки), але не пізніше ніж через 3 роки з дня його 
вчинення. 
У разі відмови суб'єкта містобудування в отриманні документів (протокол, 
постанова та документи, які підтверджують факт правопорушення) – 
надсилаються рекомендованим листом з повідомленням. 

2) випадки, коли провадження по справі по правопорушення підлягає закриттю: 
1) відсутність події і складу правопорушення 
2) втрати чинності відповідним положенням Закону, яке передбачає 
відповідальність 
3) закінчення строків 
4) наявність за тим самим фактом постанови про накладення штрафу 
5) наявність відомостей про перебування юридичної особи у стані 
припинення шляхом ліквідації 

3) строки розгляду справи посадовою особою інспекції; 
протягом 15 днів з дня одержання протоколу і матеріалів 
Справа може розглядатися за участю суб'єкта містобудування 
(представника), про що його інформують за 3 дні.  
Неприбуття суб'єкта містобудування - не перешкоджає розгляду справи. 

4) строки та порядок оскарження постанови про накладення штрафу; 
Постанову про накладення штрафу та постанову про закриття справи 
може бути оскаржено суб'єктом містобудування, щодо якого її винесено, до 
суду протягом 15 днів з дня її винесення 
!!! Оскарження постанови про накладення штрафу в установлений строк 
зупиняє її виконання 

5) порядок виконання та формування справи. 
Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом 
Не підлягає виконанню постанова, яку не було звернуто до виконання 
протягом 2-х років з дня винесення 

Постанова Кабінету Міністрів 
України 
"Про затвердження Порядку 
передачі місцевим 
державним адміністраціям 

740 09.10.2013 
 

(діє з 30 жовтня 
2013 року) 

Суть: 
1) визначено механізм передачі місцевим держадміністраціям повноважень 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих 
держадміністрацій вищого рівня та їх повернення. 
2) Питання передачі порушується перед Кабінетом Міністрів України 



повноважень органів 
виконавчої влади вищого 
рівня та їх повернення" 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними 
держадміністраціями 
3) Пропозиції щодо передачі повинні містити: 

− законодавчу підставу для передачі повноважень; 
− перелік повноважень, які пропонується передати; 
− обґрунтування доцільності такої передачі; 
− фінансово-економічні розрахунки матеріальних і фінансових витрат 

4) Рішення щодо передачі місцевим держадміністраціям повноважень міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій вищого 
рівня приймає Кабінет Міністрів України 

 


