
Моніторинг
актів чинного законодавства та змін до них,

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

Період: січень 2013

Назва нормативного акта Номер акта

Дата
прийняття
(набрання
чинності)

Предмет правового регулювання/ основні нововведення

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про аграрні розписки" 5479-VI 06.11.2012

діє з
19.03.2013

1. Запроваджено новий правовий механізм – «аграрна розписка».
2. Експерти роз’яснюють, що закон передбачає спрощену процедуру
кредитування виробників сільгосппродукції. Будь-який українець зможе
позичити фермеру певну суму грошей. Для цього досить буде звернутися до
нотаріуса, який підтвердить відповідну аграрну розписку. Запорукою повернення
кредиту буде виступати майбутній урожай.
3. Встановлено додаткові гарантії для потенційних кредиторів у вигляді
спрощеної процедури стягнення боргу.
4. Особливістю аграрних розписок є те, що кредитори мають можливість
самостійно зібрати врожай без участі фермера, якщо буде порушена технологія
вирощування сільгосппродукції. Оскаржити подібні дії кредитора буде
проблематично. Тому на думку експертів, фермери не будуть погоджуватися
підписувати аграрну розписку, оскільки при несумлінності кредитора фермер
може позбутися всього свого врожаю.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань регулювання
містобудівної діяльності"

5496-VI 20.11.2012
діє з 05.01.2013

1. Скорочено терміни одержання містобудівних умов і обмежень забудови
земельної ділянки до 7 днів.
2. Збережено право на виконання підготовчих і будівельних робіт, у разі зміни
замовника або підрядника, без необхідності переоформлення дозволів та
інших документів.
3. Врегульовано питання щодо прийняття рішення про розроблення, внесення
змін до детальних планів територій за межами населених пунктів, видачі
містобудівних умов та обмежень для такого будівництва об'єктів.
4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013
року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками
(користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти будівництва,



збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами
технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж
приймають в експлуатацію:
 індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські
(присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня
1992 року до 12 березня 2011 року;
 збудовані до 12 березня 2011 року громадські будинки I і II категорій
складності та будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II
категорій складності.
Порядок прийняття в експлуатацію таких об'єктів і проведення технічного
обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
5. Передбачено для суб'єктів містобудування, які здійснюють проектування
об'єктів та експертизу проектів будівництва відповідальність за нестворення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення. Проте, ні у цьому
законі, ні в інших законодавець не розтлумачує поняття «безперешкодного
життєвого середовища» та «маломобільних груп населення».
6. План земельно-господарського устрою буде затверджуватись окремо від
генерального плану населеного пункту, хоча раніше він був невід'ємною
частиною генерального плану населеного пункту. Порядок такого затвердження
на сьогодні не визначено.
7. Від судового збору звільняються Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної 
архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів. Експерти 
оцінюють даний факт як негативний, оскільки таке звільнення призведе до 
зменшення відповідних надходжень до спеціального фонду Державного 
бюджету України і, як наслідок, до зменшення обсягу фінансування судової влади 
та є дискримінаційним стосовно інших органів.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до
Податкового кодексу України
щодо перегляду ставок деяких
податків і зборів"

5503-VI 20.11.2012
діє з
04.01.2013

1. З 1 січня 2013 року змінено ставки таких податків та зборів:
 екологічного податку;
 плати за землю за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких не проведено;
 плати за користування надрами;



 збору за першу реєстрацію транспортних засобів;
 збору за користування радіочастотним ресурсом України;
 збору за спеціальне використання води;
 збору за спеціальне використання лісових ресурсів.
2. Для п'ятої групи платників єдиного податку знято обмеження щодо 
кількості найманих працівників (тепер така кількість необмежена). А також,
зменшені ставки єдиного податку: платники ПДВ платитимуть єдиний податок
по ставці 5% (було 7%), а неплатники ПДВ – по ставці 7% (було 10%).
3. Платникам єдиного податку другої групи тепер не потрібно подавати
квартальні податкові декларації. Звітним періодом для них тепер є календарний
рік. Це означає, що як і платники єдиного податку першої групи, з 2013 року
друга група платників єдиного податку звітуватимуть раз на рік – протягом 60
календарних днів наступного року, тобто не пізніше 1 березня.
4. Передбачено електронні перевірки, які будуть проводитися стосовно 
платників податків:
 які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності - з 1 
січня 2014 року;
 суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу - з 1 січня 2015 
року;
 інших платників податків - з 1 січня 2016 року.
5. Податкова служба зазначила, що граничним терміном:
 подання податкових декларацій збору за IV квартал 2012 року є 11 лютого
2013 року, а останнім днем сплати збору - 19 лютого 2013 року;
 за I квартал відповідно - 10 травня 2013 року та 20 травня 2013 року;
 за II квартал - 9 серпня 2013 року та 19 серпня 2013 року;
 за III квартал - 11 листопада 2013 року та 19 листопада 2013 року;
 за IV квартал 2013 року - 10 лютого 2014 року та 19 лютого 2014 року.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку
ведення Єдиного державного
порталу адміністративних
послуг"

13
03.01.2013
діє з
07.01.2013

1. Планується створення порталу адміністративних послуг, який стане
офіційним джерелом інформації про надання таких послуг.
2. Портал дозволить користувачам завантажувати і заповнювати в
електронній формі заяви та інші документи, необхідні для отримання
адміністративних послуг. Заяви можна буде подавати за допомогою сучасних
засобів телекомунікаційного зв'язку.
3. Портал також міститиме інформацію про центри надання адміністративних
послуг та адреси для електронної пошти суб'єктів надання цих послуг, реєстр



адміністративних послуг, реквізити нормативно-правових актів з питань надання
адміністративних послуг, електронні форми заяв та інших документів.
4. Ведення Порталу буде забезпечуватись Мінекономрозвитку шляхом
збирання, оброблення, розміщення та оновлення інформації про адміністративні
послуги, поданої державними органами, органами влади Автономної Республіки
Крим та органами місцевого самоврядування.
5. У майбутньому портал повинен буде забезпечити не тільки доступ суб'єктів
звернення до інформації про адміністративні послуги, але й можливість
отримання суб’єктами звернення за допомоги засобів телекомунікаційного
зв'язку результатів надання адміністративних послуг.
Планують, що за допомогою Порталу можна буде оформити ліцензію, здійснити
реєстрацію будь-якого виду діяльності, зареєструвати транспортний засіб,
оформити будь-яке посвідчення, дозвіл, свідоцтво тощо.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про затвердження вимог до
підготовки технологічної
картки адміністративної
послуги"

44 30.01.2013
діє з
06.02.2013

1. Затверджено вимоги щодо підготовки технологічної картки
адміністративної послуги яка надається, у тому числі, органом місцевого
самоврядування.
2. У технологічній картці зазначаються:
 етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги;
 відповідальна посадова особа суб'єкта надання адміністративної послуги;
 структурні підрозділи суб'єкта надання адміністративної послуги,
відповідальні за етапи (дію, рішення);
 строки виконання етапів (дії, рішення).
3. Технологічна картка готується з урахуванням таких критеріїв:
 мінімізація дій суб'єкта звернення та витрат часу та інших ресурсів суб'єкта
надання адміністративної послуги;
 оперативність та своєчасність надання адміністративної послуги.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до пункту
1 Порядку посвідчення
заповітів і довіреностей, що
прирівнюються до нотаріально
посвідчених"

46 30.01.2013
діє з
02.02.2013

Право посвідчувати заповіти і довіреності, що прирівнюються до нотаріально
посвідчених надано уповноваженим посадовим особам органів місцевого
самоврядування - щодо довіреностей осіб, які проживають у населених
пунктах, де немає нотаріусів, крім довіреностей на право розпорядження
нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження
корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження
транспортними засобами.



ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку
ведення Реєстру
адміністративних послуг"

57 30.01.2013
діє з
05.02.2013

1. Заплановано створення єдиної комп’ютерної бази даних про
адміністративні послуги, які надаються відповідно до закону суб’єктами надання
адміністративних послуг – Реєстру адміністративних послуг.
2. До Реєстру вносяться відомості про:
 суб'єкта надання адміністративної послуги;
 назву адміністративної послуги;
 розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у
разі її надання на платній основі);
 результат надання адміністративної послуги;
 правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення
розміру плати за її надання.
3. На обласні адміністрації покладено обов’язок подати інформацію щодо всіх
адміністративних послуг, які надаються органами місцевого самоврядування.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку
ведення Реєстру громадських
об'єднань та обміну
відомостями між зазначеним
Реєстром і Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців"

1212 19.12.2012
діє з
05.01.2013

1. Створено реєстр громадських об’єднань, який забезпечить загальний
доступ до інформації про громадські об’єднання, що до цього часу містилася у
різних базах даних.
2. Реєстр громадських об’єднань буде створений на основі відомостей
Реєстру громадських організацій - про легалізовані та зареєстровані громадські
організації (всеукраїнські, міжнародні, місцеві громадські організації, їх спілки,
місцеві осередки всеукраїнських, міжнародних громадських організацій), а
також філіали, відділення, представництва та інші структурні осередки
громадських (неурядових) організацій іноземних держав на території України.
Також до реєстру будуть внесені відомості про громадські організації та їх
спілки, зареєстровані (легалізовані) виконавчими органами сільських,
селищних міських рад.
3. В новому Реєстрі громадських об’єднань буде забезпечено обмін
відомостями між цим Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців з метою уникнення подвійного внесення
відомостей про зареєстровані громадські об’єднання.
4. Основні відомості, які міститимуться в Реєстрі громадських об’єднань,
будуть відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті
Державної реєстраційної служби України.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
"Про Велику українську
енциклопедію"

1/2013 02.01.2013
1. Президент України підтримав пропозицію Національної академії наук України
щодо підготовки та видання протягом 2013 - 2020 років Великої української
енциклопедії.



2. Органам місцевого самоврядування пропонується сприяти створенню
Великої української енциклопедії. Проте яким чином не розтлумачено.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
"Про затвердження Інструкції про
порядок ведення єдиного обліку в
органах і підрозділах внутрішніх
справ України заяв і повідомлень
про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події та
положень про комісії"

1050 19.11.2012
діє з 15.01.2013

Встановлено , що:
1. Всі заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші
події реєструються цілодобово в черговій частині органу внутрішніх справ
відразу після їх надходження та вносяться до спеціального журналу та
інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ
(єдиної для всіх правоохоронних структур з 20 листопада 2012 року).
2. Записи за кожною інформацією повинні містити стислі і вичерпні дані про
те, коли надійшла заява чи повідомлення про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події, хто, коли і в якій формі повідомив, що і коли
трапилось, час та дату реєстрації, які заходи вжиті за заявою чи
повідомленням, ким та кому доручено розгляд заяви чи повідомлення, час та
дату отримання заяви чи повідомлення.
3. У разі виявлення начальником органу внутрішніх справ, що заява чи
повідомлення містять відомості, які свідчать про вчинення кримінального
правопорушення, він негайно передає її для розслідування (не пізніше однієї
доби з часу реєстрації заяви).

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І 
ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Порядку
визначення предмета закупівлі"

1449 19.12.2012
діє з 29.01.2013

З січня 2013 року предмет закупівлі буде визначатись на підставі Державного
класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 11 жовтня 2010 року N 457.



Моніторинг 

актів чинного законодавства та змін до них, 

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


Період: січень 2013


		Назва нормативного акта

		Номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про аграрні розписки"




		5479-VI




		06.11.2012


діє з 19.03.2013

		1. Запроваджено новий правовий механізм – «аграрна розписка».


2. Експерти роз’яснюють, що закон передбачає спрощену процедуру кредитування виробників сільгосппродукції. Будь-який українець зможе позичити фермеру певну суму грошей. Для цього досить буде звернутися до нотаріуса, який підтвердить відповідну аграрну розписку. Запорукою повернення кредиту буде виступати майбутній урожай.


3. Встановлено додаткові гарантії для потенційних кредиторів у вигляді спрощеної процедури стягнення боргу.

4. Особливістю аграрних розписок є те, що кредитори мають можливість самостійно зібрати врожай без участі фермера, якщо буде порушена технологія вирощування сільгосппродукції. Оскаржити подібні дії кредитора буде проблематично. Тому на думку експертів, фермери не будуть погоджуватися підписувати аграрну розписку, оскільки при несумлінності кредитора фермер може позбутися всього свого врожаю.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності"




		5496-VI




		20.11.2012


діє з 05.01.2013

		1. Скорочено терміни одержання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки до 7 днів.

2. Збережено право на виконання підготовчих і будівельних робіт, у разі зміни замовника або підрядника, без необхідності переоформлення дозволів та інших документів.

3. Врегульовано питання щодо прийняття рішення про розроблення, внесення змін до детальних планів територій за межами населених пунктів, видачі містобудівних умов та обмежень для такого будівництва об'єктів.

4.  Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію:


· індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;


· збудовані до 12 березня 2011 року громадські будинки I і II категорій складності та будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.


Порядок прийняття в експлуатацію таких об'єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.


5. Передбачено для суб'єктів містобудування, які здійснюють проектування об'єктів та експертизу проектів будівництва відповідальність за нестворення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. Проте, ні у цьому законі, ні в інших законодавець не розтлумачує поняття «безперешкодного життєвого середовища» та «маломобільних груп населення».


6. План земельно-господарського устрою буде затверджуватись окремо від генерального плану населеного пункту, хоча раніше він був невід'ємною частиною генерального плану населеного пункту. Порядок такого затвердження на сьогодні не визначено. 

7. Від судового збору звільняються Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів. Експерти оцінюють даний факт як негативний, оскільки таке звільнення призведе до зменшення відповідних надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України і, як наслідок, до зменшення обсягу фінансування судової влади та є дискримінаційним стосовно інших органів. 



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів"




		5503-VI




		20.11.2012


діє з 04.01.2013

		1. З 1 січня 2013 року змінено ставки таких податків та зборів:

· екологічного податку;

· плати за землю за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

· плати за користування надрами;

· збору за першу реєстрацію транспортних засобів;

· збору за користування радіочастотним ресурсом України;

· збору за спеціальне використання води;

· збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

2. Для п'ятої групи платників єдиного податку знято обмеження щодо кількості найманих працівників (тепер така кількість необмежена). А також, зменшені ставки єдиного податку: платники ПДВ платитимуть єдиний податок по ставці 5% (було 7%), а неплатники ПДВ – по ставці 7% (було 10%).

3. Платникам єдиного податку другої групи тепер не потрібно подавати квартальні податкові декларації. Звітним періодом для них тепер є календарний рік. Це означає, що як і платники єдиного податку першої групи, з 2013 року друга група платників єдиного податку звітуватимуть раз на рік – протягом 60 календарних днів наступного року, тобто не пізніше 1 березня.

4. Передбачено електронні перевірки, які будуть проводитися стосовно платників податків:


· які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності - з 1 січня 2014 року;


· суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу - з 1 січня 2015 року;


· інших платників податків - з 1 січня 2016 року.


5. Податкова служба зазначила, що граничним терміном:

· подання податкових декларацій збору за IV квартал 2012 року є 11 лютого 2013 року, а останнім днем сплати збору - 19 лютого 2013 року;

· за I квартал відповідно - 10 травня 2013 року та 20 травня 2013 року;

· за II квартал - 9 серпня 2013 року та 19 серпня 2013 року; 

· за III квартал - 11 листопада 2013 року та 19 листопада 2013 року;

· за IV квартал 2013 року - 10 лютого 2014 року та 19 лютого 2014 року. 



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг"

		13

		03.01.2013


діє з 07.01.2013

		1. Планується створення порталу адміністративних послуг, який стане офіційним джерелом інформації про надання таких послуг. 

2. Портал дозволить користувачам завантажувати і заповнювати в електронній формі заяви та інші документи, необхідні для отримання адміністративних послуг. Заяви можна буде подавати за допомогою сучасних засобів телекомунікаційного зв'язку.


3. Портал також міститиме інформацію про центри надання адміністративних послуг та адреси для електронної пошти суб'єктів надання цих послуг, реєстр адміністративних послуг, реквізити нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг, електронні форми заяв та інших документів.


4. Ведення Порталу буде забезпечуватись Мінекономрозвитку шляхом збирання, оброблення, розміщення та оновлення інформації про адміністративні послуги, поданої державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

5. У майбутньому портал повинен буде забезпечити не тільки доступ суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги, але й можливість отримання суб’єктами звернення за допомоги засобів телекомунікаційного зв'язку результатів надання адміністративних послуг.

Планують, що за допомогою Порталу можна буде оформити ліцензію, здійснити реєстрацію будь-якого виду діяльності, зареєструвати транспортний засіб, оформити будь-яке посвідчення, дозвіл, свідоцтво тощо.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

"Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги"

		44




		30.01.2013


діє з 06.02.2013

		1. Затверджено вимоги щодо підготовки технологічної картки адміністративної послуги яка надається, у тому числі, органом місцевого самоврядування.


2. У технологічній картці зазначаються:


· етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги;


· відповідальна посадова особа суб'єкта надання адміністративної послуги;


· структурні підрозділи суб'єкта надання адміністративної послуги, відповідальні за етапи (дію, рішення);


· строки виконання етапів (дії, рішення).


3. Технологічна картка готується з урахуванням таких критеріїв:


· мінімізація дій суб'єкта звернення та витрат часу та інших ресурсів суб'єкта надання адміністративної послуги;


· оперативність та своєчасність надання адміністративної послуги.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про внесення зміни до пункту 1 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених"

		46




		30.01.2013


діє з 02.02.2013

		Право посвідчувати заповіти і довіреності, що прирівнюються до нотаріально посвідчених надано уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування - щодо довіреностей осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг"




		57




		30.01.2013


діє з 05.02.2013

		1. Заплановано створення єдиної комп’ютерної бази даних про адміністративні послуги, які надаються відповідно до закону суб’єктами надання адміністративних послуг – Реєстру адміністративних послуг.


2. До Реєстру вносяться відомості про:


· суб'єкта надання адміністративної послуги;


· назву адміністративної послуги;


· розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі);


· результат надання адміністративної послуги;


· правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання.


3. На обласні адміністрації покладено обов’язок подати інформацію щодо всіх адміністративних послуг, які надаються органами місцевого самоврядування.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"




		1212




		19.12.2012


діє з 05.01.2013

		1. Створено реєстр громадських об’єднань, який забезпечить загальний доступ до інформації про громадські об’єднання, що до цього часу містилася у різних базах даних.

2. Реєстр громадських об’єднань буде створений на основі відомостей Реєстру громадських організацій - про легалізовані та зареєстровані громадські організації (всеукраїнські, міжнародні, місцеві громадські організації, їх спілки, місцеві осередки всеукраїнських, міжнародних громадських організацій), а також філіали, відділення, представництва та інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав на території України. Також до реєстру будуть внесені відомості про громадські організації та їх спілки, зареєстровані (легалізовані) виконавчими органами сільських, селищних міських рад.


3. В новому Реєстрі громадських об’єднань буде забезпечено обмін відомостями між цим Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з метою уникнення подвійного внесення відомостей про зареєстровані громадські об’єднання. 

4. Основні відомості, які міститимуться в Реєстрі громадських об’єднань, будуть відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України. 



		УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

"Про Велику українську енциклопедію"

		1/2013

		02.01.2013

		1. Президент України підтримав пропозицію Національної академії наук України щодо підготовки та видання протягом 2013 - 2020 років Великої української енциклопедії.


2. Органам місцевого самоврядування пропонується сприяти створенню Великої української енциклопедії. Проте яким чином не розтлумачено.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

"Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії"




		1050




		19.11.2012


діє з 15.01.2013

		Встановлено , що:

1. Всі заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються цілодобово в черговій частині органу внутрішніх справ відразу після їх надходження та вносяться до спеціального журналу та інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ (єдиної для всіх правоохоронних структур з 20 листопада 2012 року).


2. Записи за кожною інформацією повинні містити стислі і вичерпні дані про те, коли надійшла заява чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, хто, коли і в якій формі повідомив, що і коли трапилось, час та дату реєстрації, які заходи вжиті за заявою чи повідомленням, ким та кому доручено розгляд заяви чи повідомлення, час та дату отримання заяви чи повідомлення.


3. У разі виявлення начальником органу внутрішніх справ, що заява чи повідомлення містять відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, він негайно передає її для розслідування (не пізніше однієї доби з часу реєстрації заяви).
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		З січня 2013 року предмет закупівлі буде визначатись на підставі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457.





