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Закон України
"Про державну службу"

4050-VI 17.11.2011
діє з 
01.01.2013

1. Визначено принципи державної служби, умови вступу на державну службу, порядок її 
проходження та припинення, правовий статус державних службовців, засади їх соціального і 
правового захисту.
2. Змінено та розширено визначення державної служби. А саме, державна служба - професійна 
діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, 
забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг. (Раніше все зводилося лише до 
професійної діяльності осіб щодо практичного виконання завдань і функцій держави.)
3. Розмежовано державну службу з політичною діяльністю. Визначено вичерпний перелік осіб, 
на яких не поширюється законодавство про державну службу. Серед них - Президент України, 
Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голови 
та члени Конституційного Суду України, Генеральний прокурор.
4. Право на держслужбу з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності, напрямку 
підготовки та обмежень, встановлених законом, мають громадяни України, яким виповнилося 18 
років і які вільно володіють державною мовою.
5. Особа зобов'язана до призначення на посаду державного службовця пройти спеціальну 
перевірку, не мати судимості, вийти зі складу виконавчого органу чи наглядової ради підприємства 
або організації, що має на меті одержання прибутку, припинити іншу оплачувану або 
підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із спорту.
6. Не допускається призначення осіб на посади державної служби, на яких вони будуть 
безпосередньо підпорядковуватися близьким особам.
7.При призначенні на посаду державної служби може бути встановлено випробовування від 60 до 
120 календарних днів.
8. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує присягу у присутності 
державних службовців самостійного структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, 
представників служби персоналу відповідного органу та керівника державної служби у цьому 
органі, підписує текст присяги і зазначає дату її складення.



9. Посади держслужби залежно від характеру та обсягу посадових повноважень поділяються на 5 
груп, кожна з яких ділиться на 4 підгрупи (раніше було передбачено 7 категорій держслужбовців).
10. Вводиться 9 рангів держслужби замість діючих 13 рангів.
11. Мінімальний розмір посадового окладу службовця не повинен бути меншим, ніж 2 розміри 
мінімальної зарплати.
12. З’явилася додаткова підстава припинення державної служби, а саме набрання законної сили 
рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за 
корупційне правопорушення.

Закон України
"Про граничний розмір 
компенсації витрат на правову 
допомогу у цивільних та 
адміністративних справах"

4191-VI
20.12.2011
діє з 
11.01.2012

1. Раніше право на відшкодування стороні понесених нею судових витрат на правову допомогу
практично було формальним, оскільки суди самостійно визначали розмір такого відшкодування, 
керуючись своїм виключним  суб’єктивним розумінням даного питання.
2. На сьогодні визначено, що розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних 
справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, 
іншою стороною, а в адміністративних справах - суб'єктом владних повноважень становить не 
більше 40 % встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину 
участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих 
процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, 
що визначається у відповідному судовому рішенні.

Закон України
"Про внесення змін до деяких 
законів України щодо прав 
інвалідів"

4213-VI

22.12.2011
діє з 
14.01.2012
Деякі норми з 
01.01.2013

Внесено наступні зміни (нововведення)до законів України щодо прав інвалідів:
1. Представники місцевих громадських організацій інвалідів, їх спілок залучаються (за їх 
зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування відповідно до свого статусу та території діяльності.
2. Покладено обов’язок на органи місцевого самоврядування: 
 гарантувати збереження, вивчення і всебічний розвиток жестової мови, її використання як 
засобу виховання, навчання, викладання, спілкування і творчості; 
 забезпечувати можливість комунікації інвалідів з вадами слуху в органах, установах та 
закладах соціального захисту населення, правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, 
аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров'я, навчальних закладах тощо; 
 сприяти наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України з вадами слуху, які 
користуються жестовою мовою; 
 сприяти використанню жестової мови в офіційних відносинах. 
3. Деякі зміни набувають чинності з 01.01.2013:
 Підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для безперешкодного 
доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-
поводирів) до об'єктів фізичного оточення. Власники та виробники транспортних засобів, 
виробники та замовники інформації (друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації 
тощо), оператори та провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і 



виробництво продукту з урахуванням потреб інвалідів. 
 На об'єктах фізичного оточення і транспорті загального користування розміщуються знаки, що 
застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для інвалідів. 
 На об'єктах фізичного оточення інформація, що оприлюднюється, дублюється рельєфним 
літерно-цифровим або рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля). 
 Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, 
авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен) з метою врахування 
обмежених можливостей інвалідів забезпечується зовнішніми звуковими інформаторами 
номера і кінцевих зупинок маршруту, текстовими та звуковими системами у салоні для 
обов'язкового оголошення зупинок. 
 Нумерація поверхів, кабінетів на об'єктах фізичного оточення наноситься рельєфним літерно-
цифровим шрифтом. 
 Планування і забудова населених пунктів, формування мікрорайонів, проектування, 
будівництво і реконструкція об'єктів фізичного оточення без пристосування для використання 
інвалідами не допускаються. Зазначена діяльність здійснюється з урахуванням думки 
громадських організацій інвалідів. 
 У разі якщо діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб інвалідів, за 
погодженням з громадськими організаціями інвалідів здійснюється їх розумне пристосування з 
урахуванням універсального дизайну. 
 Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок власників (балансоутримувачів) 
об'єктів або орендарів згідно із договором оренди. 
4. Встановлено право інвалідів першої та другої груп на позачергове і пільгове встановлення 
квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів.
5. Однак наявні певні проблеми в реалізації нових норм закріплених законодавцем, а саме 
відсутність процедури і механізму відповідальності за порушення цих норм. 

Закон України
"Про внесення змін до 
Земельного кодексу України 
щодо скорочення строку 
відведення земельних ділянок 
для містобудівних потреб"

4215-VI
22.12.2011
Діє з 
13.01.2012

Зменшено строк розгляду органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органами 
місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із сторін земельних спорів з місячного терміну 
до тижневого з дня подання заяви. А також, про відповідне рішення за результатами розгляду 
спору будуть повідомляти протягом 3 днів, а не 5 як було раніше.

Закон України
"Про внесення змін до Закону 
України "Про інвестиційну 
діяльність"

4218-VI
22.12.2011
діє з 
15.01.2012

1. Законом передбачено, що інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації 
інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами 
майнових та інтелектуальних цінностей.
2. Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, 
розробляється у порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої 
влади з питань економічної політики.



3. Відповідно до закону, державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається, 
зокрема, шляхом:
 фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного або місцевих 
бюджетів;
 співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів;
 надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних і 
місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями 
суб’єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів.
3. Державна підтримка для розроблення інвестиційного проекту надається виключно у разі 
наявності проектної (інвестиційної) пропозиції шляхом фінансування або співфінансування за 
рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
4. Відбір проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або 
реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі на підставі 
даних Державного реєстру інвестиційних проектів, а також експертних висновків за результатами 
проведення експертної оцінки їхньої економічної ефективності.

Закон України
"Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності та 
вдосконалення державного 
регулювання у сфері 
містобудівної діяльності"

4220-VI 22.12.2011
діє з 
19.01.2012

1. Закон "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" прийнято 
у новій редакції.
2. Згідно з новою редакцією, інформація про порушення справи про банкрутство буде 
викладатися у мережі Інтернет - на офіційній сторінці Вищого господарського суду України - не 
пізніше наступного дня після прийняття відповідної ухвали.
Доступ до сторінки буде вільним і безкоштовним.
3. Мораторій на задоволення вимог кредиторів буде вводиться одночасно з порушенням 
провадження у справі про банкрутство.
4. Оцінювати майно, що бере участь у ліквідаційній процедурі, буде сам ліквідатор.
5. Змінено порядок призначення судом арбітражних керуючих. Тепер вони будуть призначатися 
на підставі автоматизованого відбору.

Закон України
"Про внесення зміни до статті 
16610 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
щодо посилення 
відповідальності посадових осіб 
органів державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування за порушення 

4221-VI
22.12.2011
діє з 
13.01.2012

Статтю 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнено новими 
нормами. А саме, встановлено відповідальність за:
 відмова дозвільного органу суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного 
характеру з підстав, не встановлених законом;
 анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не 
встановлених законом;
 несвоєчасне повідомлення державним адміністратором суб'єкта господарювання про 
одержання документа дозвільного характеру або про письмову відмову у видачі документа 
дозвільного характеру;



законодавства з питань видачі 
документів дозвільного 
характеру"

 безпідставна відмова державного адміністратора суб'єкту господарювання у прийнятті заяви 
для одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї;
 видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) державним адміністратором 
документа дозвільного характеру не в приміщенні дозвільного центру.
Вчинення зазначених правопорушень тягне накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 50 
неоп. мін. дох.гром.

Закон України
"Про внесення змін до деяких 
законів України щодо захисту 
населення та інформаційного 
простору від негативного впливу"

4316-VI
12.01.2012
діє з 
15.02.2012

Встановив, що:
1. У рекламі забороняється розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання.
2. Не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції програм та передач, у яких 
телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні 
послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини.

Закон України
"Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо 
доставляння обов'язкового 
безоплатного примірника 
документів"

4319-VI 12.01.2012
діє з 
05.02.2012

Встановлено адміністративну відповідальність за  недоставляння або порушення строку 
доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів (накладення штрафу на 
посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від 30 до 50  неоп.мін.дох.громадян).

Закон України
"Про внесення змін до деяких 
законів України щодо процедури 
встановлення тарифів на 
житлово-комунальні послуги"

4231-VI
22.12.2011
діє з 
13.01.2012

1. Визначено, що дія Закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов'язаної з прийняттям актів, 
якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги.
2. Також встановлено, що порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-
комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності 
та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується 
центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Закон України
"Про внесення змін до розділу II 
Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення 
відповідальності за порушення 
законодавства про захист 
персональних даних" щодо 
перенесення терміну введення в 
дію"

4343-VI
13.01.2012
діє з 
04.02.2012

До 01.07.2012 не будуть діяти норми щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері 
захисту персональних даних (а саме, штрафи у розмірі 300-500 неоп.мін.дох.громадян за ухилення 
від реєстрації баз персональних даних ).

Рішення
Конституційного Суду
"У справі за конституційним 

2-рп/2012 20.01.2012
діє з 
30.01.2012

Конституційний Суд України дав офіційне тлумачення статті 32 Конституції України та вважає, що: 1. 
Інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості 
чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 



поданням Жашківської районної 
ради Черкаської області щодо 
офіційного тлумачення положень 
частин першої, другої статті 32, 
частин другої, третьої статті 34 
Конституції України"

ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан 
здоров'я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та 
перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими 
особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або 
відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах 
життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, 
пов'язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація 
про фізичну особу та членів її сім'ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, 
крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини.
2. Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є 
втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини.

Постанова Кабінету Міністрів 
України
"Про затвердження Порядку і 
умов укладення контрактів з 
адвокатами, які надають 
безоплатну вторинну правову 
допомогу на постійній основі, та 
договорів з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну 
правову допомогу на тимчасовій 
основі"

8
11.01.2012
діє з 
01.01.2013

1. Згідно норм прийнятого у 2011 році Закону України «Про безоплатну правову допомогу» право 
на вторинну правову допомогу мають:
 особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід 
їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму.
 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть 
стати або стали жертвами насильства в сім'ї.
 особи, до яких застосовано адміністративне затримання; адміністративний арешт; 
підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства; особи, до яких 
як запобіжний захід обрано взяття під варту; особи, у справах яких відповідно до положень 
Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов'язковою.
 особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців" 
 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань
 особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  та 
особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому 
порядку 
 особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.
2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:
1) захист від обвинувачення; 
2) здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах 



місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
3) складення документів процесуального характеру.
3. Адвокати залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги у неробочий час, 
вихідні та святкові дні, у випадках, встановлених законом.
4. Розподіл справ між адвокатами здійснюється центром безоплатної правової допомоги.
5. З адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, укладається контракт за 
затвердженою формою.
У договорі зазначаються обсяг безоплатної вторинної правової допомоги, строк, протягом якого 
така допомога надаватиметься, та розмір плати.

Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України
"Про Порядок погодження 
кандидатур на призначення та 
звільнення з посади державного 
адміністратора"

419
26.12.2011
діє з 
03.02.2012

1. Призначення та звільнення з посади державного адміністратора буде відбуватися за 
погодженням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (а не
Держкомпідприємництва, як було раніше).
2. Знижено вимоги до стажу осіб, що призначаються на посаду держадміністратора. А саме, 
стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше двох років 
(раніше було 3 роки) чи стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років (раніше було
4 роки).
3. Подання про погодження призначення розглядається Мінекономрозвитку протягом 10 роб. дн. 
з дати його надходження. А подання про погодження звільнення - протягом 5 роб. дн. з дати його 
надходження.

Наказ Мінюсту
"Про затвердження Положення 
про Єдиний державний реєстр 
осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення"

39/5
11.01.2012
діє з 
22.01.2012

1. З 1 лютого 2012 року в Україні запроваджують Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення.
2. Реєстр ведеться з метою:
 забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 аналізу відомостей про осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
3. Кадрові служби органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також 
підприємств, установ та організацій, працівники яких отримують заробітну плату за рахунок 
державного чи місцевого бюджету, в день підписання наказу про накладання на особу або 
зняття з неї дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення зобов’язані 
передати Реєстратору завірену в установленому порядку паперову копію відповідного наказу
разом з інформаційною карткою до наказу про накладання (зняття) дисциплінарного стягнення на 
особу за вчинення корупційних правопорушень



Моніторинг 

актів чинного законодавства та змін до них, 

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


Період: січень 2012

		Назва нормативного акта

		Номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		Закон України


"Про державну службу"




		4050-VI




		17.11.2011


діє з 01.01.2013

		1. Визначено принципи державної служби, умови вступу на державну службу, порядок її проходження та припинення, правовий статус державних службовців, засади їх соціального і правового захисту.


2. Змінено та розширено визначення державної служби. А саме, державна служба - професійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг. (Раніше все зводилося лише до професійної діяльності осіб щодо практичного виконання завдань і функцій держави.)


3. Розмежовано державну службу з політичною діяльністю. Визначено вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу. Серед них - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голови та члени Конституційного Суду України, Генеральний прокурор.


4. Право на держслужбу з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності, напрямку підготовки та обмежень, встановлених законом, мають громадяни України, яким виповнилося 18 років і які вільно володіють державною мовою.


5. Особа зобов'язана до призначення на посаду державного службовця пройти спеціальну перевірку, не мати судимості, вийти зі складу виконавчого органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, припинити іншу оплачувану або підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.

6. Не допускається призначення осіб на посади державної служби, на яких вони будуть безпосередньо підпорядковуватися близьким особам.


7. При призначенні на посаду державної служби може бути встановлено випробовування від 60 до 120 календарних днів.

8. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує присягу у присутності державних службовців самостійного структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби персоналу відповідного органу та керівника державної служби у цьому органі, підписує текст присяги і зазначає дату її складення.


9. Посади держслужби залежно від характеру та обсягу посадових повноважень поділяються на 5 груп, кожна з яких ділиться на 4 підгрупи (раніше було передбачено 7 категорій держслужбовців).


10. Вводиться 9 рангів держслужби замість діючих 13 рангів.


11. Мінімальний розмір посадового окладу службовця не повинен бути меншим, ніж 2 розміри мінімальної зарплати.


12. З’явилася додаткова підстава припинення державної служби, а саме набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення.



		Закон України


"Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах"

		4191-VI




		20.12.2011


діє з 11.01.2012

		1. Раніше право на відшкодування стороні понесених нею судових витрат на правову допомогу практично було формальним, оскільки суди самостійно визначали розмір такого відшкодування, керуючись своїм виключним  суб’єктивним розумінням даного питання.


2. На сьогодні визначено, що розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах - суб'єктом владних повноважень становить не більше 40 % встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні.



		Закон України


"Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів"




		4213-VI




		22.12.2011


діє з 14.01.2012

Деякі норми з 01.01.2013

		Внесено наступні зміни (нововведення)до законів України щодо прав інвалідів:

1. Представники місцевих громадських організацій інвалідів, їх спілок залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до свого статусу та території діяльності.


2. Покладено обов’язок на органи місцевого самоврядування: 


· гарантувати збереження, вивчення і всебічний розвиток жестової мови, її використання як засобу виховання, навчання, викладання, спілкування і творчості; 


· забезпечувати можливість комунікації інвалідів з вадами слуху в органах, установах та закладах соціального захисту населення, правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров'я, навчальних закладах тощо; 


· сприяти наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України з вадами слуху, які користуються жестовою мовою; 


· сприяти використанню жестової мови в офіційних відносинах. 


3. Деякі зміни набувають чинності з 01.01.2013:

· Підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об'єктів фізичного оточення. Власники та виробники транспортних засобів, виробники та замовники інформації (друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації тощо), оператори та провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і виробництво продукту з урахуванням потреб інвалідів. 


· На об'єктах фізичного оточення і транспорті загального користування розміщуються знаки, що застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для інвалідів. 


· На об'єктах фізичного оточення інформація, що оприлюднюється, дублюється рельєфним літерно-цифровим або рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля). 


· Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен) з метою врахування обмежених можливостей інвалідів забезпечується зовнішніми звуковими інформаторами номера і кінцевих зупинок маршруту, текстовими та звуковими системами у салоні для обов'язкового оголошення зупинок. 


· Нумерація поверхів, кабінетів на об'єктах фізичного оточення наноситься рельєфним літерно-цифровим шрифтом. 


· Планування і забудова населених пунктів, формування мікрорайонів, проектування, будівництво і реконструкція об'єктів фізичного оточення без пристосування для використання інвалідами не допускаються. Зазначена діяльність здійснюється з урахуванням думки громадських організацій інвалідів. 


· У разі якщо діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб інвалідів, за погодженням з громадськими організаціями інвалідів здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну. 


· Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок власників (балансоутримувачів) об'єктів або орендарів згідно із договором оренди. 


4. Встановлено право інвалідів першої та другої груп на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів.

5. Однак наявні певні проблеми в реалізації нових норм закріплених законодавцем, а саме відсутність процедури і механізму відповідальності за порушення цих норм. 



		Закон України


"Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб"

		4215-VI




		22.12.2011


Діє з 13.01.2012

		Зменшено строк розгляду органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із сторін земельних спорів з місячного терміну до тижневого з дня подання заяви. А також, про відповідне рішення за результатами розгляду спору будуть повідомляти протягом 3 днів, а не 5 як було раніше.



		Закон України


"Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність"

		4218-VI




		22.12.2011


діє з 15.01.2012

		1. Законом передбачено, що інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.


2. Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, розробляється у порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.


3. Відповідно до закону, державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається, зокрема, шляхом:


· фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;


· співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів;


· надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;


· повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів.


3. Державна підтримка для розроблення інвестиційного проекту надається виключно у разі наявності проектної (інвестиційної) пропозиції шляхом фінансування або співфінансування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.


4. Відбір проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів, а також експертних висновків за результатами проведення експертної оцінки їхньої економічної ефективності.



		Закон України


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності"

		4220-VI




		22.12.2011


діє з 19.01.2012

		1. Закон "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" прийнято у новій редакції.


2. Згідно з новою редакцією, інформація про порушення справи про банкрутство буде викладатися у мережі Інтернет - на офіційній сторінці Вищого господарського суду України - не пізніше наступного дня після прийняття відповідної ухвали.


Доступ до сторінки буде вільним і безкоштовним.


3. Мораторій на задоволення вимог кредиторів буде вводиться одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство.


4. Оцінювати майно, що бере участь у ліквідаційній процедурі, буде сам ліквідатор.

5. Змінено порядок призначення судом арбітражних керуючих. Тепер вони будуть призначатися на підставі автоматизованого відбору.



		Закон України


"Про внесення зміни до статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру"

		4221-VI




		22.12.2011


діє з 13.01.2012

		Статтю 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнено новими нормами. А саме, встановлено відповідальність за:


· відмова дозвільного органу суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом;

· анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не встановлених законом;


· несвоєчасне повідомлення державним адміністратором суб'єкта господарювання про одержання документа дозвільного характеру або про письмову відмову у видачі документа дозвільного характеру;


· безпідставна відмова державного адміністратора суб'єкту господарювання у прийнятті заяви для одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї;


· видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) державним адміністратором документа дозвільного характеру не в приміщенні дозвільного центру.

Вчинення зазначених правопорушень тягне накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 50 неоп. мін. дох.гром.



		Закон України


"Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу"

		4316-VI




		12.01.2012


діє з 15.02.2012

		Встановив, що:


1. У рекламі забороняється розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання.


2. Не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини.



		Закон України


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів"

		4319-VI




		12.01.2012


діє з 

05.02.2012

		Встановлено адміністративну відповідальність за  недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів (накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від 30 до 50  неоп.мін.дох.громадян).



		Закон України


"Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги"

		4231-VI


22.12.2011


діє з 13.01.2012

		

		1. Визначено, що дія Закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов'язаної з прийняттям актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги.


2. Також встановлено, що порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.



		Закон України


"Про внесення змін до розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних" щодо перенесення терміну введення в дію"

		4343-VI




		13.01.2012


діє з 04.02.2012

		До 01.07.2012 не будуть діяти норми щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних (а саме, штрафи у розмірі 300-500 неоп.мін.дох.громадян за ухилення від реєстрації баз персональних даних ).






		Рішення


Конституційного Суду

"У справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України"




		2-рп/2012




		20.01.2012


діє з 30.01.2012

		Конституційний Суд України дав офіційне тлумачення статті 32 Конституції України та вважає, що: 1. Інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов'язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім'ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.


2. Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.



		Постанова Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі"

		8




		11.01.2012

діє з 01.01.2013

		1. Згідно норм прийнятого у 2011 році Закону України «Про безоплатну правову допомогу» право на вторинну правову допомогу мають:

· особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму.


· діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї.


· особи, до яких застосовано адміністративне затримання; адміністративний арешт; підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства; особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту; особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов'язковою.


· особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців" 


· ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань


· особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  та особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 


· особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.


2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: 


1) захист від обвинувачення; 


2) здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 


3) складення документів процесуального характеру.


3. Адвокати залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги у неробочий час, вихідні та святкові дні, у випадках, встановлених законом.


4. Розподіл справ між адвокатами здійснюється центром безоплатної правової допомоги.


5. З адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, укладається контракт за затвердженою формою.


У договорі зазначаються обсяг безоплатної вторинної правової допомоги, строк, протягом якого така допомога надаватиметься, та розмір плати.



		Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України


"Про Порядок погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора"

		419




		26.12.2011


діє з 03.02.2012

		1. Призначення та звільнення з посади державного адміністратора буде відбуватися за погодженням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (а не Держкомпідприємництва, як було раніше).


2. Знижено вимоги до стажу осіб, що призначаються на посаду держадміністратора. А саме, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше двох років (раніше було 3 роки) чи стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років (раніше було 4 роки).


3. Подання про погодження призначення розглядається Мінекономрозвитку протягом 10 роб. дн. з дати його надходження. А подання про погодження звільнення - протягом 5 роб. дн. з дати його надходження.
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діє з 22.01.2012

		1. З 1 лютого 2012 року в Україні запроваджують Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

2. Реєстр ведеться з метою:

· забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

· забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

· аналізу відомостей про осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

3. Кадрові служби органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, працівники яких отримують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, в день підписання наказу про накладання на особу або зняття з неї дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення зобов’язані передати Реєстратору завірену в установленому порядку паперову копію відповідного наказу разом з інформаційною карткою до наказу про накладання (зняття) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних правопорушень





