
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: серпень 2013 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 

Дата прийняття 
(набрання 
чинності) 

Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

Закон України 
"Про внесення змін до 

Податкового кодексу 
України у зв'язку з 
проведенням 
адміністративної 
реформи" 

404 04.07.2013 
 

(діє з 11 серпня 2013 
року) 

Мета - узгодження положень Податкового кодексу України зі змінами, що 
відбулися у зв’язку з утворенням Міністерства доходів і зборів України; визначення 
законодавчих умов належного функціонування загальної системи адміністрування 
податків, зборів та єдиного соціального внеску. 

Суть змін: 
1) По змісту кодексу впорядковано норми щодо функцій і повноважень 

новоутвореного Міністерства доходів і зборів та його територіальних органів , яке 
сьогодні забезпечує реалізацію державної податкової, державної митної політики, 
забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування 
єдиного внеску. 

Ця система органів згідно з новими положеннями кодексу стає 
контролюючими органами, що повністю відповідає практиці, яка існувала і 
щодо податкових органів. 

2) Не передбачено збільшення фіскального навантаження на платників податків 
або зміни до чинних на сьогодні інститутів податкового адміністрування.  

3) Зміни до норм, що регулюють статус посадових осіб Міндоходів передбачають 
загально правове унормування цих напрямів для посадовців створеного 
Міністерства доходів і зборів у межах існуючих на сьогодні норм щодо посадовців 
Державної податкової служби України  

4) норми Податкового кодексу України в частині діяльності підрозділів 
податкової міліції у складі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику діють до прийняття 
законодавчого акту щодо податкової міліції. 

Закон України 
"Про внесення змін до 

Митного кодексу 

405 04.07.2013 
 

(діє з 11 серпня 2013 

Мета - узгодження положень Митного кодексу України зі змінами, що 
відбулися у зв’язку з утворенням Міністерства доходів і зборів України, усунення 
можливих правових колізій.  



України у зв'язку з 
проведенням 
адміністративної 
реформи" 

року) Суть змін: 
1) редакційні зміни, пов’язані із створенням на базі Державної митної служби 

України та Державної податкової адміністрації України Міністерства доходів і зборів 
України та його відповідних територіальних органів, зокрема: 

термін “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері державної митної справи” змінено терміном 
“центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну податкову і митну політику”, а термін “митні органи” – термінами “органи 
доходів і зборів” та ”митниці” 

Міністерство фінансів також позбавляється повноважень видавати накази, 
що врегульовують питання митної політики 
2) не передбачено зміну існуючих процедур митного контролю та митного 

оформлення товарів, адміністрування митних платежів, а також порядку та способів 
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. 

3) внесено зміни до норм Митного кодексу України, що визначають порядок 
проходження служби в органах доходів і зборів, статус посадових осіб цих органів, 
засади їх соціального та правового захисту, з метою уніфікації цих норм для 
посадових осіб створеного Міністерства доходів і зборів у межах існуючих на 
сьогодні норм щодо посадових осіб податкової та митної служб України. 

 

Закон України 
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з 
проведенням 
адміністративної 
реформи" 

406 04.07.2013 
 

(діє з 11 серпня 2013 
року) 

Мета - є узгодження положень законодавчих актів України зі змінами, що 
відбулися у зв’язку з утворенням Міністерства доходів і зборів України, усунення 
можливих правових колізій.  

Суть: 
Внесено зміни до 118 законодавчих актів України, які передбачають згідно 

чинних редакції участь у правовідносинах органів державної податкової служби або 
органів державної митної служби.  

Відтепер участь у таких правовідносинах покладено на посадових осіб 
Міндоходів. 

У тому числі, внесено зміни до  Закону України  “Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” у зв’язку із 
покладенням функцій адміністрування єдиного податку на органи Міністерства 
доходів і зборів України. 

Законом не передбачено зміну суті унормованих на сьогодні правовідносин. 
 



Закон України 
"Про утилізацію 

транспортних засобів" 

421 04.07.2013 
 

(діє з 08 серпня 2013 
року) 

Мета - запровадження в Україні системи збирання, видалення, знешкодження 
та утилізації непридатних до використання колісних транспортних засобів 

Згідно закону: 
1) утилізація транспортних засобів - комплекс робіт з приймання, зберігання, 

перевезення, демонтажу та розбирання транспортних засобів на складові 
частини та елементи і сортування з метою подальшої їх утилізації 

2) утилізація знятих з експлуатації транспортних засобів буде здійснюватись 
через систему пунктів прийому та пунктів розбирання знятих з експлуатації 
транспортних засобів; 

3) визначено вимоги до пунктів прийому ТЗ, зокрема: 
- мати спеціально відведені відповідно обладнані майданчики для 
приймання ТЗ, які повинні бути вкриті неруйнівним і непроникним для 
небезпечних речовин матеріалом (асфальт, бетон т.д.) 
- пункт повинен розташуватись на ділянці, площею не менш як 500 м2 
- бути внесений до Державного реєстру суб'єктів господарювання, які 
здійснюють приймання/розбирання 
- здійснювати доставку прийнятих на зберігання ТЗ, що утилізуються, до 
пунктів розбирання 

4) ) визначено вимоги до пунктів розбирання ТЗ, зокрема: 
- мати спеціально відведені відповідно обладнані майданчики для 
зберігання ТЗ, які повинні бути вкриті неруйнівним і непроникним для 
небезпечних речовин матеріалом (асфальт, бетон т.д.) 
- пункт повинен розташуватись на ділянці, площею не менш як 1000 м2 
- бути внесений до Державного реєстру суб'єктів господарювання, які 
здійснюють приймання/розбирання 
- мати систему екологічного менеджменту, сертифіковану за стандартами 
ISO 

5) порядок реєстрації та вимоги до осіб, які займаються виробництвом 
транспортних засобів і беруть на себе зобов’язання забезпечити утилізацію 
вироблених ними транспортних засобів після зняття їх з експлуатації 

6) визначено порядок передачі транспортного засобу, що утилізується, до 
пункту прийому, зокрема 

- прийом ТЗ, що належать фізичним особам, здійснюється на підставі паспорта 
соби власника та свідоцтва про реєстрацію ТЗ з відміткою про зняття його з обліку. 

- пункт прийому видає власнику ТЗ довідку про прийняття транспортного 
засобу на утилізацію 



- пункт прийому не має права стягувати з власника плату за утилізацію 
 

Закон України 
"Про внесення змін до 

Податкового кодексу 
України щодо сплати 
екологічного податку за 
утилізацію знятих з 
експлуатації 
транспортних засобів та 
вдосконалення деяких 
податкових норм" 

422 04.07.2013 
 
 

(діє з 01 вересня 
2013 року) 

Суть: 
1) Відтепер поняття "екологічний податок" розширено і охоплює також 

відносини, пов’язані з платежами за "утилізацію знятих з експлуатації транспортних 
засобів " 

2) Платниками екоподатку за утилізацію транспортних засобів є: 
– імпортери ТЗ або кузовів до них 
– виробники ТЗ в Україні для їх продажу на внутрішньому ринку України 
– покупці ТЗ у неплатників податку (дипломатичних і консульських установ, 
міжнародних організацій, соціальних транспортних засобів).  

3) Не є платниками цього податку особи, які: 
– ввозять ТЗ дипломатичних і консульських установ, міжнародних 
організацій; 
– ввозять ТЗ раніше вивезені за межі митної території України;  
– ввозять ТЗ не в режимі імпорту;  
– ввозять ТЗ старше 30 років не для комерційного використання, збережені 

та відреставровані до оригінального стану, види та категорії яких 
визначаються Кабінетом Міністрів України та які належать до предметів 
колекціонування;  

–  ввозять ТЗ як гуманітарну допомогу 
–  придбавають на території України ТЗ, що в установленому порядку були 

вперше зареєстровані до 1 вересня 2013 року 
!!!! тобто звичайні фізичні особи (покупці чи продавці) не є платниками 
цього податку  

4) Ставки податку визначені в залежності від об’єму двигуна, типу ТЗ та 
розраховуються в сумах від 5500 грн. і більше 

5)  Дата виникнення податкового зобов'язання для: 
– імпортерів – дата надання митної декларації;  
– виробників – дата реалізації; 
– покупців у неплатників податку – дата направлення в ДАІ заяви про 
перереєстрацію транспортного засобу. 

 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку накладення 

509 17.07.2013 
 

(діє з  10 серпня 

1) Визначено механізм накладення на суб'єктів господарювання та роботодавців 
штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення 
2) Штрафи накладаються начальниками територіальних органів Держпраці та їх 



штрафів за порушення 
законодавства про 
зайнятість населення» 

2013 року) заступниками за результатами розгляду справи та враховуючи дані актів перевірки, 
що складаються відповідними посадовими особами Держпраці  
3) Розгляд справи про накладення штрафу здійснюється у 15-денний строк з дня 
прийняття рішення про її розгляд (не пізніше 10 днів з дня оформлення акту) 

при цьому, у разі надходження обґрунтованого клопотання про відкладення 
її розгляду, то строк розгляду справи може бути продовжений до 10 днів 
Про розгляд справи письмово повідомляють роботодавців не пізніше ніж за 
5 днів до дати розгляду 

4) Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його 
накладення 
5) Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена у судовому порядку 
 

Постанова КМУ 
«Про внесення змін до 

деяких постанов 
Кабінету Міністрів 
України» 

518 17.07.2013 
 

(діє з  14 серпня 
2013 року) 

1) У новій редакції викладено Порядок надання дозволу на право користування 
пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій 
інвалідів  

2) Передбачено, що рішення про надання або відмову в наданні чи скасування 
дозволу ухвалюється обласними держадміністраціями, а також Міністерством 
соціальної політики України. 

раніше – рішення приймалось Комісією з питань діяльності підприємств та 
організацій громадських організацій інвалідів та її регіональними органами, 
які створювались урядом 

3) Перелічені органи повинні прийняти рішення про доцільність надання або 
відмову в дозволі чи його скасування. 

Міністерство соціальної політики України – в частині прийняття рішень 
щодо підприємств та організацій, валовий дохід яких перевищує 8400 
мінімальних заробітних плат; 
обласними державними адміністраціями – щодо підприємств, валовий дохід 
яких не перевищує 8400 мінімальних заробітних плат 

4) Якщо документи надійшли від роботодавця, дохід якого за минулий рік 
становить більш ніж 8400 мінімальних зарплат, облдержадміністрація розглядає 
подані документи протягом 15 робочих днів з дати отримання документів від 
підприємств і направляє в Міністерство для прийняття рішення. 

 У разі находження документів від підприємств із доходом за попередній 
податковий рік менш ніж 8400 мінімальних - облдержадміністрація протягом 30 
робочих днів приймає рішення. 

5) Підприємства та організації мають право оскаржити рішення про відмову в 



наданні дозволу чи його скасування у встановленому законодавством порядку 
 

Постанова КМУ 
«Про затвердження такс 

для обчислення розміру 
шкоди, заподіяної 
порушенням 
законодавства про 
природно-заповідний 
фонд» 

541 24.07.2013 
 

(діє з  27 серпня 
2013 року) 

1) Збільшено оцінку заподіяної шкоди в основному в 5 разів (додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11), при цьому усі додатки сформовані з врахуванням нових вимог 

при перерахунку розміру такс враховано величину інфляції за 13 років (тобто 
за період відсутності змін до розміру такс) 
враховано також інші зміни, що відбулись у законодавстві (зокрема щодо 
включення/вилучення видів тварин з Червоної книги України) 

Постанова КМУ 
«Про внесення змін до 

Правил проїзду 
великогабаритних та 
великовагових 
транспортних засобів 
автомобільними 
дорогами, вулицями та 
залізничними 
переїздами» 

582 14.08.2013 
 

(діє з  05 вересня 
2013 року) 

Приведено Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних 
засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами у 
відповідність до вимог статті 4-1 закону України "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності", зокрема описано процедуру оформлення дозволу на 
участь у дорожньому русі: 

1) Видача дозволу здійснюються через дозвільний центр на підставі: 

 заяви, в якій зазначаються заплановані строки проїзду, маршрут руху, 
вагові параметри 

 копії погоджувальних документів з власниками вулично-дорожньої 
мережі, залізничних переїздів, мостового господарства, служб міського 
електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв'язку щодо 
проїзду автотранспорту; 

 документ, що підтверджує внесення плати за оформлення дозволу (за 
переоформлення чи видачу дублікату плата не стягується) 

2) Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається підрозділами 
Державтоінспекції в 10-денний строк 

3) Вказано підстави для відмови у видачі, для анулювання дозволу чи 
переоформлення дозволу 

Постанова КМУ 
"Про внесення зміни до 

Правил паркування 
транспортних засобів" 

583 14.08.2013 
 

(діє з  03 вересня 
2013 року) 

Правила доповнено пунктом, згідно яким забороняється суб’єктам 
господарювання, крім операторів, обладнання місць для паркування на тротуарах 
та проїзній частині автомобільних доріг. 

 
Операторам забороняється передавати майданчики для паркування на 

тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг у користування іншим суб'єктам 
господарювання 

Постанова КМУ 583 01.08.2013 1) Примірний регламент складається з восьми частин, якими встановлені: 



"Про затвердження 
Примірного регламенту 
центру надання 
адміністративних 
послуг" 

 
(діє з  06 вересня 

2013 року) 

- загальні вимоги, принципи роботи 
- вимоги до приміщення, в якому розміщується центр 
- вимоги щодо інформаційної та технологічної картки адміністративних послуг 
- вимоги щодо роботи інформаційного підрозділу центру 
- вимоги щодо керування чергою в центрі 
- вимоги щодо прийняття заяви та інших документів у центрі 
- вимоги щодо опрацювання справи (вхідного пакета документів) 

- вимоги щодо передачі вихідного пакета документів суб'єктові звернення 
Рекомендовано органам місцевого самоврядування у своїй діяльності щодо 

забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг 
керуватися цим Примірним регламентом 

Наказ Міністерства 
інфраструктури України 

"Про затвердження 
Порядку організації 
перевезень пасажирів та 
багажу автомобільним 
транспортом" 

480 15.07.2013 
 

(діє з  23 серпня 
2013 року) 

1) Порядок у новій редакції визначає механізм організації підготовки до відкриття 
автобусних маршрутів загального користування (крім міжнародних) та обстеження 
пасажиропотоків 

оптимізовано текст, враховано досвід попередніх років 
2)Порядок містить вимоги щодо: 

- організації обстеження та облаштування маршрутів, що плануються для 
відкриття 
- складання розкладів руху 
- виконання підготовчої інформаційної роботи перед відкриттям маршруту 
- вивчення попиту населення на пасажирські перевезення 
- підготовки та проведення обстеження пасажиропотоків 

Порядок містить 23 Додатки з різними формами документів щодо підготовки до 
відкриття автобусних маршрутів 

Наказ  Міністерства освіти 
і науки України  

"Про затвердження 
Положення про 
національну систему 
рейтингового 
оцінювання 
загальноосвітніх 
навчальних закладів " 

1059 01.08.2013 
 

(діє з 27 серпня 2013 
року) 

Впроваджується система рейтингової оцінки загальноосвітніх навчальних 
закладів: 

1) у рейтинговому оцінюванні братимуть участь загальноосвітні навчальні 
заклади незалежно від їх типу, форми власності та підпорядкування 

2) система рейтингового оцінювання включає: 
• зовнішнє рейтингове оцінювання, яке здійснюється без залучення коштів 

державного та місцевих бюджетів та проводиться на добровільних засадах. 
Зовнішнє рейтингове оцінювання на всеукраїнському рівні здійснюється 
МОН України, на місцевому - місцевими органами управління освітою 
!!!методику проведення оцінювання розробляють наукові установи за 
участю громадських організацій 

• рейтингове оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу. 



Рейтингове оцінювання на всеукраїнському рівні здійснюється 
Держінспекцією навчальних закладів України, на місцевому - місцевими 
органами управління освітою. 
!!!базуватиметься на офіційних даних діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів, що вносяться до Єдиної державної електронної 
бази з питань освіти 

3) Рейтингове оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів може 
здійснюватися не рідше ніж раз на п'ять років.  

Організаційне забезпечення проведення внутрішнього рейтингового 
оцінювання у регіонах покладається на місцеві органи управління 
освітою. 

4) Результати рейтингового оцінювання оприлюднюються у засобах масової 
інформації. 

 


