
Моніторинг 
актів чинного законодавства та змін до них, 

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

Період: березень 2013

Назва нормативного акта Номер акта

Дата 
прийняття 
(набрання 
чинності)

Предмет правового регулювання/ основні нововведення

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Правил 
дорожнього руху"

111 11.02.2013
діє з 
15.04.2013

Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Серед них:
1. Розділ «Дорожні знаки» викладено у новій редакції.

Буде введено низку нових дорожніх знаків, наприклад, "Пункт зупинки 
трамвая", "Кінець пункту зупинки трамвая", "Культова споруда", 
"Промислова зона", "Фото-, відеофіксація порушень".

2. Дорожні знаки мають перевагу над дорожньою розміткою.
3. Визначено, що темним часом доби є "частина доби від заходу до сходу 

сонця". Раніше було передбачено, що це період від закінчення вечірніх 
сутінків (30 хвилин після заходу) до початку ранкових сутінків (30 хвилин до 
сходу).

4. До білої й жовтої дорожньої розмітки додалися розмітка синього (місця 
парковки на проїжджій частині) і жовтогарячого кольору (тимчасова 
розмітка).

5. З 1 жовтня до 1 травня всі транспортні засоби за межами населених пунктів 
повинні будуть їздити з увімкнутими ходовими вогнями або ближнім 
світлом фар.

6. Введено нові поняття "маневрування", "острівець безпеки", "денні ходові 
вогні", "газон", "удосконалене покриття".

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про внесення змін до 
Порядку обслуговування 
громадян залізничним 
транспортом"

160
06.03.2013
діє з 
06.04.2013

1. З 6 квітня 2013 року квитки для проїзду залізничним транспортом стають 
іменними.

2. Оформлення у квитковій касі повних та дитячих проїзних документів, у тому 
числі в електронному вигляді, здійснюється із внесенням до проїзних 
документів прізвища та імені пасажира із слів особи, яка здійснює оплату 
проїзного документа.

3. Посадка в поїзд здійснюється за пред'явленням проїзного документа та 



документа, який посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон, посвідка на постійне 
проживання, посвідка на тимчасове проживання, паспортний документ 
іноземця та особи без громадянства та ін.)

4. На поїзди приміського сполучення та регіональні поїзди на проїзних 
документах (крім пільгових та безкоштовних) прізвище та ім’я особи не 
зазначаються і посадка здійснюється без пред’явлення документів, які 
засвідчують особу.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про затвердження Основних 
напрямів запобігання 
бездомності до 2017 року"

162 13.03.2013
діє з 
29.03.2013

1. Однією з основних проблем, які потребують розв'язання для запобігання 
бездомності згідно з Постановою, є забезпечення розвитку мережі закладів 
для бездомних осіб, кількість яких на даний час становить 91 заклад, з них 62 
заклади утворено місцевими органами виконавчої влади або органами 
місцевого самоврядування та 29 закладів - громадськими об'єднаннями. 

2. Документ визначає такі категорії бездомних осіб: особи, які постраждали 
від торгівлі людьми, катастроф та нещасних випадків; мігранти; інваліди;
особи пенсійного віку; особи, які відбули покарання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний строк; особи, які втратили житло у зв'язку із 
сімейними обставинами, пов'язаними з конфліктами та насильством у сім'ї.

3. Серед пріоритетних завдань державного регулювання у сфері соціального 
захисту бездомних зазначено: захист і підтримку одиноких громадян 
похилого віку та інвалідів; забезпечення прав мешканців гуртожитків; 
захист житлових, майнових та інших прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які виховуються в інтернатах та осіб, звільнених від 
відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 
певний строк; реєстрація місця проживання або перебування бездомних 
осіб; створення єдиного реєстру бездомних осіб; надання бездомним 
особам послуги з тимчасового притулку та інші.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку 
організації громадських та 
інших робіт тимчасового 
характеру"

175 20.03.2013
діє з 
26.03.2013

1. Визначено порядок організації громадських та інших робіт тимчасового 
характеру, які були запроваджені Законом України «Про зайнятість 
населення» (05.07.2012).

2. До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на 
добровільних засадах залучаються такі категорії осіб:
 зареєстровані безробітні;
 особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної 
служби зайнятості як такі, що шукають роботу;



 працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок 
вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості 
робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.

3. Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на 
створених для цього тимчасових робочих місцях. Роботодавці надають 
територіальним органам інформацію про потребу в робочій силі для 
укомплектування тимчасових робочих місць.

4. З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового 
характеру, роботодавці укладають в письмовій формі строкові трудові 
договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 
календарних днів.

5. Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових 
книжок відповідно до законодавства про працю.

6. Місцеві органи влади щороку відповідно до територіальних програм 
зайнятості населення та інших відповідних програм приймають рішення 
щодо організації громадських робіт, визначають види робіт, роботодавців, 
за участю яких планується організація таких робіт, та інформують їх про 
прийняте рішення.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
"Про Міністерство доходів і 
зборів України"

141/2013 18.03.2013
діє з 
19.03.2013

1. Згідно з затвердженим положенням, Міністерство доходів і зборів України 
є правонаступником Державної податкової служби України та Державної 
митної служби України, що реорганізуються.

2. Міністерство підпорядковане Кабінету Міністрів України та є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:

 забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної 
політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та 
реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики;

 забезпечення формування та реалізації державної політики з 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування;

 забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби 
з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного 
законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

3. У складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції.
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 

66 25.02.2013
діє з 

1. Внесено зміни в порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки та викладено його у новій редакції.



БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
"Про внесення змін до 
Порядку видачі будівельного 
паспорта забудови земельної 
ділянки"

02.04.2013 2. Видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом 
містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання 
адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал 
адміністративних послуг.

3. Будівельний паспорт надається уповноваженим органом містобудування та 
архітектури на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня 
надходження пакета документів, до якого входять:

 заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку 
персональних даних;

 засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право 
власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

 ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на 
земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та 
розташованих на них об'єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани 
поверхів об'єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем 
інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до 
застосування, тощо);

 проект будівництва (за наявності);
 засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки 

(житлового будинку) на забудову.
4. Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник 

надається замовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві 
уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав 
будівельний паспорт.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
"Про внесення змін до 
Переліку лікарських засобів, 
заборонених до 
рекламування, які 
відпускаються без рецепта"

162 25.02.2013
Не набрав 
чинності

1. Визначено перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які 
відпускаються без рецепта.

2. До переліку увійшли 327 позицій лікарських засобів.



Моніторинг 


актів чинного законодавства та змін до них, 


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


Період: березень 2013


		Назва нормативного акта

		Номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Правил дорожнього руху"




		111




		11.02.2013


діє з 15.04.2013

		Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Серед них:


1. Розділ «Дорожні знаки» викладено у новій редакції.

Буде введено низку нових дорожніх знаків, наприклад, "Пункт зупинки трамвая", "Кінець пункту зупинки трамвая", "Культова споруда", "Промислова зона", "Фото-, відеофіксація порушень".


2. Дорожні знаки мають перевагу над дорожньою розміткою.

3. Визначено, що темним часом доби є "частина доби від заходу до сходу сонця". Раніше було передбачено, що це період від закінчення вечірніх сутінків (30 хвилин після заходу) до початку ранкових сутінків (30 хвилин до сходу).


4. До білої й жовтої дорожньої розмітки додалися розмітка синього (місця парковки на проїжджій частині) і жовтогарячого кольору (тимчасова розмітка). 


5. З 1 жовтня до 1 травня всі транспортні засоби за межами населених пунктів повинні будуть їздити з увімкнутими ходовими вогнями або ближнім світлом фар. 

6. Введено нові поняття "маневрування", "острівець безпеки", "денні ходові вогні", "газон", "удосконалене покриття".



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом"

		160

		06.03.2013


діє з 06.04.2013

		1. З 6 квітня 2013 року квитки для проїзду залізничним транспортом стають іменними.


2. Оформлення у квитковій касі повних та дитячих проїзних документів, у тому числі в електронному вигляді, здійснюється із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира із слів особи, яка здійснює оплату проїзного документа.


3. Посадка в поїзд здійснюється за пред'явленням проїзного документа та документа, який посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, паспортний документ іноземця та особи без громадянства та ін.)


4. На поїзди приміського сполучення та регіональні поїзди на проїзних документах (крім пільгових та безкоштовних) прізвище та ім’я особи не зазначаються і посадка здійснюється без пред’явлення документів, які засвідчують особу.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про затвердження Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року"




		162




		13.03.2013


діє з 29.03.2013

		1. Однією з основних проблем, які потребують розв'язання для запобігання бездомності згідно з Постановою, є забезпечення розвитку мережі закладів для бездомних осіб, кількість яких на даний час становить 91 заклад, з них 62 заклади утворено місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та 29 закладів - громадськими об'єднаннями. 


2. Документ визначає такі категорії бездомних осіб: особи, які постраждали від торгівлі людьми, катастроф та нещасних випадків; мігранти; інваліди; особи пенсійного віку; особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; особи, які втратили житло у зв'язку із сімейними обставинами, пов'язаними з конфліктами та насильством у сім'ї.


3. Серед пріоритетних завдань державного регулювання у сфері соціального захисту бездомних зазначено: захист і підтримку одиноких громадян похилого віку та інвалідів;  забезпечення прав мешканців гуртожитків; захист житлових, майнових та інших прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатах та осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; реєстрація місця проживання або перебування бездомних осіб; створення єдиного реєстру бездомних осіб; надання бездомним особам послуги з тимчасового притулку та інші.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

"Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру"




		175




		20.03.2013


діє з 26.03.2013

		1. Визначено порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, які були запроваджені Законом України «Про зайнятість населення» (05.07.2012).


2. До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах залучаються такі категорії осіб:


· зареєстровані безробітні;


· особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу;


· працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції. 


3. Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях. Роботодавці надають територіальним органам інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць.


4. З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають в письмовій формі строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.


5. Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю.


6. Місцеві органи влади щороку відповідно до територіальних програм зайнятості населення та інших відповідних програм приймають рішення щодо організації громадських робіт, визначають види робіт, роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт, та інформують їх про прийняте рішення. 



		УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

"Про Міністерство доходів і зборів України"




		141/2013




		18.03.2013


діє з 19.03.2013

		1. Згідно з затвердженим положенням, Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізуються.


2. Міністерство підпорядковане Кабінету Міністрів України та є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:


· забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики;


· забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;


· забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

3. У складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"

		66




		25.02.2013


діє з 02.04.2013

		1. Внесено зміни в порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки та викладено його у новій редакції.

2. Видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

3. Будівельний паспорт надається уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження пакета документів, до якого входять:


· заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних;


· засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;


· ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об'єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об'єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);


· проект будівництва (за наявності);


· засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.


4. Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


"Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта"

		162




		25.02.2013


Не набрав чинності

		1. Визначено перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта.


2. До переліку увійшли 327 позицій лікарських засобів.





