
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: вересень 2013 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 

Дата прийняття 
(набрання 
чинності) 

Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

Закон України 
"Про внесення змін до 

Закону України "Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців" щодо 
спрощення реєстрації 
осіб як платників 
податків" 

441 05.09.2013 
 

(діє з 01 січня 2014 
року) 

Суть змін: 
1) з 1 січня 2014 року передбачено можливість подання заяви про добровільну 

реєстрацію як платника ПДВ та/або обрання спрощеної системи оподаткування 
безпосередньо державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що 
подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної 
особи – підприємця. 

До органів державної податкової служби одночасно з відомостями реєстраційної 
картки на проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП передається 
електронна копія заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або 
заяви про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, виготовлена  шляхом 
сканування, якщо такі заяви додані до реєстраційної картки 

Раніше – подання заяви на реєстрацію платника ПДВ та заяви щодо обрання 
спрощеної системи (єдиний податок) могли проводитись  лише безпосередньо в 
податкових органах, а не держреєстратору під час реєстрації як суб’єкта 
госполарювання!!!! 

Це спрощує процедури реєстрації, оскільки особі не потрібно додатково йти у 
податкову службу для реєстрації як платника ПДВ/ платника єдиного податку 

Закон України 
"Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо скорочення 
кількості документів 
дозвільного характеру, 
які повинні одержувати 
оператори ринку 
харчових продуктів" 

442 05.09.2013 
 

(діє з 29 вересня 
2013 року) 

Внесено зміни до п’яти законів України 
Суть змін: 

1) із закону України "Про бджільництво" вилучено норму щодо сертифікації 
продуктів бджільництва 

2) із Законів України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про 
молоко та молочні продукти" вилучено норми, які стосуються атестації виробництва 
(переробки) 

на дані види діяльності видаються документи дозвільного характеру, а також для 
переміщення товарів - ветеринарні документи, а для здійснення діяльності об’єктів 
(потужностей)– експлуатаційні дозволи 



3) із закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" вилучена довідка про 
санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці з переліку обов’язкових документів 
для отримання ліцензії на виробництво алкогольних і тютюнових виробів  

 

Постанова КМУ 
«Деякі питання 

формування та 
встановлення тарифів на 
житлово-комунальні 
послуги» 

602 21.08.2013 
 

(діє з  06 вересня 
2013 року) 

1) Нижче вказані порядки доповнено новим підрозділом щодо надання висновку 
щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат 

- Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води 
- Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення 
- Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій 

!!!Таким чином перегляд тарифів на згадані житлово-комунальні послуги буде 
можливим лише при наявності у підприємств висновків Держцінінспекції, якими 
підтверджуватиметься економічна обґрунтованість витрат, що включаються до тарифів  

Постанова КМУ 
«Про внесення змін до 

деяких постанов 
Кабінету Міністрів 
України» 

632 28.08.2013 
 

(діє з  18 березня 
2014 року) 

1) Внесено зміни до 20 технічних регламентів (напр. щодо іграшок, медичних 
виробів, засобів індивідуального захисту, ліфтів, радіообладнання і 
телекомунікаційного обладнання, канатних доріг для перевезення пасажирів, 
низьковольтного електричного обладнання, піротехнічних виробів, прогулянкових 
суден тощо): 

- до 19 технічних регламентів, що розроблені на основі Директив ЄС Нового та 
Глобального підходу, встановлено вимоги щодо обов’язкової відповідності 
національних стандартів відповідним європейським гармонізованим 
стандартам.  
- до 1-го технічного регламенту – на мийні засоби – встановлюється вимога 
щодо формування переліку національних стандартів на методи випробування 
мийних засобів, як це передбачено актом європейського законодавства, на 
основі якого розроблено цей технічний регламент. 

Реалізація положень Постанови дозволить, по-перше, наблизити умови 
застосування українських технічних регламентів до умов застосування 
відповідних Директив ЄС. По-друге, актуалізувати переліки національних 
стандартів, включивши до них лише ті нацстандарти, що відповідають 
європейським гармонізованим стандартам. У майбутньому це дасть 
можливість укладати угоди про взаємне визнання робіт з оцінки відповідності за 



рахунок ідентичності технічних вимог до продукції. 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

форми довідки про 
сплату екологічного 
податку за утилізацію 
знятих з експлуатації 
транспортних засобів та 
форми довідки про 
звільнення від сплати 
екологічного податку за 
утилізацію знятих з 
експлуатації 
транспортних засобів» 

685 18.09.2013 
 

(діє з  21 вересня 
2013 року) 

Затверджено: 
1) форму довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації 
транспортних засобів; 

!!! відсутність форми довідки спричинила затримку у розмитненні 
транспортних засобів, оскільки утилізаційний збір почав діяти з 01.09.2013 

 
2) форму довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію 
знятих з експлуатації транспортних засобів 

 
!!! При цьому вказані форми довідок діятимуть лише до запровадження 
таких довідок як бланків суворої звітності 

Наказ  Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 

"Про затвердження 
Методики підготовки 
вулично-дорожньої 
мережі населених 
пунктів до зимового 
періоду" 

319 17.07.2013 
 

(діє з 10 вересня 
2013 року) 

1) Методика передбачає порядок щорічної організації та контролю над 
підприємствами, які здійснюють підготовку та виконують роботи з утримання 
вулично-дорожньої мережі населених пунктів у зимовий період, а саме: 

- встановлено норми визначення необхідності в протиожеледних матеріалах (ПОМ) 
з врахуванням різного способу боротьби з ожеледицею (хімічний, хімічно-
фрикційний, фрикційний та механохімічний способи боротьби з ожеледицею) 

напр., при снігопадах інтенсивністю 1 см снігу в годину і більше та 
температурі повітря мінус 15° C і нижче ділянки доріг зі складними умовами 
руху транспорту додатково обробляються щебенем фракції 3 – 5 мм з 
вмістом 15 % технічної солі. Норма розподілення щебенево-соляної суміші – 
100 – 240 г/ В. м 

- розроблено формули розрахунку потреби для кожного виду ПОМ, кількості 
обробок у зимовий період, вимоги щодо підрахунку площ оброблюваних поверхонь 

 - встановлено вимоги щодо визначення необхідності у спеціалізованій техніці 
(к-сть плужно-щіткових снігоочисників, к-сть розподілювачів, к-сть 
снігонавантажувачів, к-сть самоскидів, кількість автогрейдерів і тракторів зі 
снігоочисним обладнанням) 

- встановлено вимоги щодо розрахунку страхового запасу палива 
2) Методика містить такі дані для проведення вищевказаних розрахунків 

(додатки): 
-  Усереднені дані Українського гідрометеорологічного центру щодо кліматичних 

умов у зимовий період за адміністративно-територіальним поділом України  



- Норми розподілу технологічних матеріалів під час снігоочищення вулиць та доріг 
- Значення показників, необхідних для розрахунку необхідності в спеціалізованій 

техніці для утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів у зимовий 
період 

- Норми витрат палива для розподілювачів ПОМ, снігоочисників, 
снігонавантажувачів, самоскидів 

- Нормативи витрат мастильних матеріалів для розподілювачів ПОМ, 
снігоочисників, снігонавантажувачів, самоскидів 

 
3) У методиці подано також Приклад розрахунку необхідної кількості плужно-

щіткових снігоочисників на зимовий період 2012 - 2013 рр. по місту N, що 
розташоване у Сумській області за адміністративно-територіальним поділом України 

 

Наказ  Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 

"Про затвердження 
Правил користування 
крематоріями" 

319 08.08.2013 
 

(діє з 20 вересня 
2013 року) 

1) Ці правила встановлюють вимоги щодо організації роботи та утримання 
крематоріїв 

2) Режим роботи крематоріїв встановлюється органами місцевого самоврядування 
3) Поховання шляхом кремації виконується згідно з волевиявленням померлого, 

вираженого в усній (у присутності свідків) або в письмовій формі, завіреній в 
установленому законодавством порядку, та/або за бажанням виконавця 
волевиявлення померлого 

4) Невпізнані трупи кремації не підлягають. 

Наказ  Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

"Про питання надання 
висновків щодо 
розрахунків економічно 
обґрунтованих 
планованих витрат під 
час формування цін 
(тарифів) на товари, 
роботи і послуги, щодо 
яких запроваджено 
державне регулювання 
цін (тарифів)" 

967 14.08.2013 
 

(діє з 04 жовтня 2013 
року) 

1) Порядок установлює механізм надання Державною інспекцією України з 
контролю за цінами або її територіальними органами висновків щодо розрахунків 
економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів та технічного обслуговування ліфтів 

2) Для отримання висновку суб'єкти господарювання всіх форм власності, які 
провадять господарську діяльність у сфері надання послуг з вивезення побутових 
відходів та технічного обслуговування ліфтів подають до Державної інспекції 
України з контролю за цінами пакет документів (калькуляцію розрахунку 
планованих витрат, які включаються до тарифів; пояснювальну записку щодо 
обґрунтування планованих витрат; річний план надання послуг, складений на 
підставі фактичних та прогнозованих обсягів послуг тощо) 

3) Підставою для відмови у видачі висновку є 
-  неподання суб'єктом господарювання в повному обсязі документів 
- оформлення документів з порушенням установлених вимог 
- необґрунтованість необхідності зміни тарифів. 



!!!!Термін протягом якого Державна інспекція України повинна видати висновок 
(або відмовити) не вказаний у порядку 

Наказ  Міністерства 
соціальної політики 
України 

"Про затвердження 
Державного стандарту 
денного догляду" 

452 30.07.2013 
 

(діє з 06 вересня 
2013 року) 

1) Цей стандарт застосовується для:  
- організації надання соціальної послуги денного догляду особам похилого віку, 

інвалідам, дітям-інвалідам від 3-х років, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;  

- здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги денного 
догляду;  

- визначення тарифу платної послуги денного догляду 
2) Стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги 

денного догляду, показники її якості для суб'єктів всіх форм власності, які надають 
цю послугу 

3) Підставою для отримання соціальної послуги денного догляду є звернення 
(заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до 
відповідного органу соціального захисту (у тому числі в місцевих радах) 

4) Послуга надається на підставі договору про надання соціальної послуги денного 
догляду 

5) Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги денного догляду: 
- організація денного відпочинку (сну) (за потреби); 
- організацію харчування (від одно- до чотириразового (за потреби)) відповідно до 

вимог постанов уряду; 
- спостереження за станом здоров'я отримувачів соціальної послуги відповідно до 

медичних показань та рекомендацій; 
- надання санітарно-гігієнічної допомоги (допомога при вдяганні, роздяганні, 

взуванні, вмиванні, користуванні туалетом) 
- допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ; 
- надання психологічної підтримки 
- сприяння в організації денної зайнятості, дозвілля (читання книг, журналів, газет 

тощо; допомога у написанні й прочитанні листів; допомога під час занять 
рукоділлям..) 

Наказ  Міністерства 
соціальної політики 
України 

"Про затвердження 
Державного стандарту 
надання притулку 

495 13.08.2013 
 

(діє з 13 вересня 
2013 року) 

1) Цей стандарт застосовується для:  
- організації надання соціальної послуги надання притулку повнолітнім особам, які 

перебувають у соціальному становищі бездомності;  
- здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги 

надання притулку бездомним особам;  
- визначення тарифу платної соціальної послуги за надання притулку бездомним 



бездомним особам" особам. 
2) Цей стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної 

послуги надання притулку бездомним особам, показники її якості для суб'єктів усіх 
форм власності, які надають цю послугу. 

3) Підставою для отримання соціальної послуги є звернення (заява) отримувача 
соціальної послуги до відповідного органу соціального захисту (у тому числі в 
місцевих радах) 

4) Послуга надається на підставі договору про надання соціальної послуги надання 
притулку бездомним особам; 

5) Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги: 
- надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; 
- забезпечення твердим та м'яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, 

харчуванням; 
- створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання 

особистої гігієни; 
- організацію отримання медичних послуг, медичного обстеження; 
- надання інформації з питань соціального захисту населення; 
- організацію збереження особистих речей отримувача; 
- представництво інтересів отримувача; 

Наказ  Міністерства 
доходів і зборів України 

"Про затвердження 
Порядку прийняття 
банками на виконання 
розрахункових 
документів на виплату 
заробітної плати" 

453 09.09.2013 
 

(діє з 01 жовтня 2013 
року) 

1) Міндоходів визначило механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних 
доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів 
для виплати зарплати, на які нараховується ЄСВ (єдиний соціальний внесок). 
2) Банки здійснюватимуть видачу (перерахування) зазначених коштів лише за 
умови одночасного: 

 подання платником ЄСВ грошових чеків, платіжних доручень, розрахункових 
документів на видачу коштів для виплати зарплати, на які нараховується ЄСВ; 

 розрахункових документів (документів на переказ готівки) про перерахування 
коштів для сплати ЄСВ. 

3) Суми ЄСВ, сплачені за цими документами, повинні становити не менше ніж 1/3 
суми коштів для виплати зарплати. Якщо ж сума ЄСВ менша ніж 1/3, тоді разом із 
розрахунковими документами на виплату зарплати платник ЄСВ має надати банку 
оригінал довідки-розрахунку, погоджений із Податковою за місцем узяття на облік 
платника ЄСВ. 
4) Цей Порядок не застосовується щодо:  
- підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість 
інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, і за 



умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми 
витрат на оплату праці; 
- дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, філій, 
представництв та інших відокремлених підрозділів іноземних підприємств, установ 
та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України; 
- платників, які перебувають на казначейському обслуговуванні в Державній 
казначейській службі України. 
Зазначені підприємства та організації самостійно щороку станом на 01 січня 
повинні надавати банкам інформацію, що підтверджує такий статус. 

 

Наказ  Міністерства освіти 
і науки України 

"Про затвердження 
Порядку визначення 
уповноважених 
організацій 
колективного 
управління, які 
здійснюватимуть 
збирання і розподіл 
винагороди (роялті) за 
використання 
опублікованих з 
комерційною метою 
фонограм і відеограм" 

1249 30.08.2013 
 

(діє з 20 вересня 
2013 року) 

1) Установлюється процедура визначення уповноважених організацій 
колективного управління (ОКУ), які здійснюватимуть  
- збирання винагороди (роялті) за використання фонограм (напр., дисків, платівок), 
відеограм, опублікованих з комерційною метою; 
- розподіл винагороди виробникам фонограм, виробникам відеограм і виконавцям 
за комерційне використання без їх згоди опублікованих з комерційною метою 
фонограм, відеограм та їх примірників, а також зафіксованих у них виконань; 
- контроль за правомірним використанням таких фонограм, відеограм. 

!!!Попередній Порядок був скасований судовим рішенням. Вже більше 3-ьох 
років в Україні, фактично, відсутні уповноважені організації колективного 
управління, оскільки змінювалась процедуру (перерозподілявся ринок), 
оскаржувались рішення Державної служби інтелектуальної власності України 
і т.д. 
Ресторани і кафе опинились у ситуації, коли до них приходили кілька різних 
ОКУ (без статусу уповноважених) та пригрожували судовими позовами і 
штрафами, якщо не укладуть договорів з останніми на використання музики 
у таких ресторанах, кафе. 
Хоча саме статус "уповноваженої" ОКУ дозволяє збирати винагороду за 
використання дисків і зафіксованих у них записів виконань, при цьому не 
залежно від того чи передав цій ОКУ власник в управління свої авторські і 
суміжні права чи ні, тобто повноваження уповноваженої ОКУ поширювались 
на весь існуючий у світі музичний репертуар. Тому затвердження нового 
порядку повинно впорядкувати наявний хаос та полегшити участь, зокрема, 
закладів ресторанного господарства. 

2) Визначення уповноважених організацій буде здійснюватись Державною 
службою інтелектуальної власності України 



3) Визначено такі вимоги для організації колективного управління, щоб отримати 
статус "уповноваженої": 

− перебувати на обліку організацій колективного управління в Державній службі 
− мати кваліфікований персонал, необхідний для виконання функцій 

уповноваженої організації, юридичну службу; 
− мати необхідне для здійснення функцій уповноваженої організації 

матеріально-технічне забезпечення 
− мати у володінні та/або в користуванні приміщення 
− мати у двох третинах областей України відокремлені структури чи осіб, які 

уповноважені вести від імені такої організації переговори щодо укладання 
договорів 

− управляти на території України майновими правами суб'єктів суміжних прав на 
основі договорів з українськими та іноземними організаціями 

− мати затверджене вищим органом управління організації положення про 
розподіл зібраної винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, 

4) Заява організації колективного управління про визначення її уповноваженою 
організацією розглядається Державною службою протягом 20 робочих днів з дня 
подання всіх необхідних документів. 

У разі наявності двох або більше організацій колективного управління, що подали 
документи на визначення уповноваженою організацією та які відповідають усім 
вимогам і критеріям перевага у визначенні уповноваженої організації надається 
тій організації, яка має найбільшу кількість договорів з іноземними 
організаціями колективного управління 

5) !!! Наказ щодо визначення організації колективного управління уповноваженою 
організацією є чинним протягом одного року з дати його видання. 

!!!! це є нововведенням, що дозволить щороку визначати нову 
"уповноважену" організацію 

 
 


