
Моніторинг 
актів чинного законодавства та змін до них, 

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

Період: червень 2011

№ 
п/п Назва нормативного акта номер 

акта

Дата 
прийняття                                
(набрання 
чинності)

Предмет правового регулювання/ основні нововведення

Закони України

1

Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 

удосконалення процедури 
посвідчення права власності на 

землю

3521-VI 16.06.2011 Закон спрямований на удосконалення процедури посвідчення права 
власності на землю шляхом усунення прогалин та встановлення механізму 
щодо:

(діє з 17 липня 
2011) 1) здійснення відміток про перехід права власності на державних актах у разі 

отримання земельної ділянки у спадщину декількома спадкоємцями, оскільки 
свідоцтво про право на спадщину видається кожному спадкоємцеві і до 
кожного такого свідоцтва має долучатися державний акт;

2) здійснення відміток про перехід права власності на державних актах у разі 
відсутності на них місця для наступного здійснення відміток про перехід права 
власності;



3) оформлення права власності на земельну ділянку її набувачем (новим 
власником) у випадку, коли цивільно-правову угоду про відчуження земельної 
ділянки чи свідоцтво про право на спадщину було укладено (видано) до 
набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на 
земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок», 
але державний акт на право власності на земельну ділянку не було видано, а в 
справах нотаріуса відсутній  державний акт, що видавався її відчужувачу;

4) проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку 
державним нотаріусом відповідного державного нотаріального архіву у 
випадку припинення діяльності нотаріуса, який до набрання чинності 
вищезгаданого Закону посвідчив (видав) зазначений у частині другій статті 126 
Земельного кодексу України документ, але державний акт на право власності 
на земельну ділянку виданий не був;

5) строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку (30 
календарних днів) та відповідальності за порушення цього строку . 

2

Про внесення зміни до статті 1 
Закону України "Про охорону 

дитинства"

3525-VI 16.07.2011
Уточнено поняття "багатодітна сімя", яка повинна мати такі характеристики:

(діє з 10 липня 
2011)

1) чоловік та жінка повинні перебувати у зареєстрованому шлюбі (раніше -
не вказувалось про зареєстрований шлюб)

разом проживати (раніше - не визначалось)
виховувати трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя

2) або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і 
більше дітьми та самостійно їх виховує (нововведення)



3 Про забезпечення комерційного 
обліку природного газу 3382-VI

19.05.2011
1) Зобовязано позивача, прокурора чи його заступника  при поданні позову 
надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів 
відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб листом з описом вкладення

(діє з 18 
червня 2011)

Раніше -  такий обовязок виникав у разі, якщо відповідних документів у 
сторін не було, тепер - цей обовязок діє у всіх випадках

4

Про внесення змін до деяких 
законів України щодо 

удосконалення законодавства про 
заборону грального бізнесу в 

Україні

3383-VI

19.05.2011
1) Надано право міліції звертатися до суду з позовом про застосування 
фінансових санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних 
ігор

(діє з 12 
червня 2011)

2) Тепер  у термін "гральний бізнес" включені  азартні ігри на комп'ютерних 
симуляторах та  в інтерактивних закладах (незалежно від місця розташування 
сервера)

5

Про внесення змін до 
Кримінально-процесуального 
кодексу України щодо участі 

народних засідателів

3388-VI

19.05.2011 Скасовано інститут народних засідателів у кримінальному процесі

(діє з 12 
червня 2011) Поняття "народні засідателі" вилучені з кримінально-процесуального кодексу

6
Про відповідальність за шкоду, 

завдану внаслідок дефекту в 
продукції

3390-VI 19.05.2011
Закон виділив в окремий акт питання  щодо відповідальності за шкоду, завдану 
внаслідок дефекту в продукції, яка є рухомим майном,  включаючи 
електроенергію. 



Це повязано зі специфікоюцієї відповідальності, а також зважаючи на потребу 
адаптації нашого законодавства до норм ЄС, зокрема у даному випадку до  
Положення Директиви 85/374/ЄЕС.

Відтепер Цивільний кодекс регулюватиме відносини, пов’язані з 
відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, що є нерухомим 
майном, та внаслідок недоліків робіт і послуг, 

а цей Закон - відносини, повязані з відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок 
недоліків товарів, що є рухомим майном

Основні нововведення:

1) встановлення принципу відповідальності без вини виробника за шкоду, 
завдану внаслідок дефекту в продукції, що введена ним в обіг 

(діє з 17 
вересня 2011)

(ця відповідальність може бути покладена на продавця продукції, якщо 
останні протягом 30 днів не повідомить про місцезнаходження виробника чи 
свого постачального )

2) встанолено такі підстави звільнення  відповідальності виробника

а) не вводив в обіг продукцію

б) дефект виник після введення виробником продукції в обіг

в)  продукція розповсюджена не в ході провадження виробником 
господарської діяльності

г) дефект виник внаслідок виконання виробником приписів органів влади

3) Шкода підлягає відшкодуванню, якщо вона завдана протягом десяти років з 
дня введення в обіг продукції

4) Потерпілий доводить наявність дефекту продукції, шкоди та причинного 
звязку між дефектом і завданою шкодою



7
Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності 

3395-VI

19.05.2011 1) Затверджено вичерпний Перелік документів дозвільного  характеру

(діє з 1 січня 
2012 року)

З 1 січня 2012 року буде заборонено вимагати від суб'єктів 
господарювання отримання документу дозвільного характеру, якщо такого 
немає у цьому Переліку

Зокрема, у переліку відсутні -  дозвіл на розміщення літнього майданчика, 
дозвіл на встановлення МАФ, дозвіл на видалення дерев чи на проектування 
(встановлення) памятника, меморіальної таблиці і т.д.

8

Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за 
порушення законодавства про 

захист персональних даних

3454-VI

01.06.2011

1) Установлено відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту 
персональних даних, зокрема: 

а) за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єкта 
персональних даних про його права у зв'язку із включенням його персональних 
даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані 
передаються;

б) за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення спецоргану про 
зміну відомостей, що подаються для державної реєстрації бази персональних 
даних; 

в) за повторне протягом року вчинення цих правопорушень; 

(діє з 1 січня 
2012 року)

г) за ухилення від державної реєстрації бази персональних даних; 

д) за недодержання встановленого законодавством про захист 
персональних даних порядку захисту персональних даних у базі персональних 
даних, що призвело до незаконного доступу до них. 

2) Також встановлено відповідальність за невиконання законних вимог 
посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з питань захисту персональних даних. 



9 Про безоплатну правову допомогу 3460-VI

02.06.2011

       Закон визначає порядок реалізації конституційного права на безоплатну 
правову допомогу, підстави та порядок надання безоплатної правової 
допомоги:

1) розрізняється два види правової допомоги - первинна і вторинна

первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в 
інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації  та порядок 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів  влади

вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у 
створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя

(діє з 9 липня 
2011 року)

2) Первинна правова допомога полягає у наданні інформації, консультацій, 
складнні заяв, скарг

Первинну правову допомогу повинні надавати - органи виконавчої влади;  
органи місцевого самоврядування;  фізичні та юридичні особи приватного 
права; спеціалізовані установи. 

Первинна правова допомога буде повністю або частково оплачуватися за 
рахунок державного та місцевого бюджетів

3)Норми щодо вторинної правової допомоги встпулять в силу з 2013 
року!!! Вторинна правова допомога включає захист від обвинувачення, 
представництво інтересів окремих категорій осіб в судах, складання 
процесуальних документів. 

Вторинну правову допомогу вправі надавати центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати

4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" доповнено новою 
статтею та окремими полежннями, якими надано повноваження місцевим 
радам створювати за рахунок коштів місцевого бюджету установи з надання 
безоплатної первинної правової допомоги

Постанови Кабінету Міністрів України
10 Про затвердження Порядку 555 25.05.2011 Визначає механізм врахування громадських інтересів



проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення 

проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні

1) Консультації з громадськістю мають проводитися відносно проектів 
генеральних планів населених пунктів, планів зонування та детальних планів 
території. 

!!!Проект забудови конкретної земельної ділянки, проект будівництва 
конкретного будинку не є містобудівною документацією, а тому не мають 
обговорюватися із громадськістю в обов’язковому порядку

2) Місцеві ради зобовязані:
а) оприлюднити прийняті рішення щодо розроблення проектів 

містобудівної документації з прогнозованими - протягом 2-х тижнів

б) оприлюднити розроблені проекти містобудівної документації і 
забезпечити доступ громадськості до цієї інформації - не пізніш як у місячний 
строк з дня їх подання розробником

в) забезпечити реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій 
громадськості - про початок збору пропозицій оприлюднюється повідомлення, 
що є складовою документації

г) забезпечити узгодження спірних питань між громадськістю і 
замовниками

д) оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості

3) Постанова не дає чіткої вказівки, що мають відбутися саме громадські 
слухання. Зміст Постанови торкнувся в основному збору пропозицій і 
процедури їх розгляду.

Про громадські слухання згадано лише в контексті необхідності обрання 
на цих слуханнях представників громадськості до погоджувальної комісії.

Тому очевидно, якщо будуть спірні питання - то необхідно буде 
провести громадські слухання у "традиційному" розумінні і обрати на них 
представників громадськості для участі в роботі погджувальної комісії. 



Отже, Постанова не містить жодних положень щодо порядку 
проведення громадських слухань, а тому все вирішуватиме практика.

4) Постанова звузила коло осіб, що можуть подавати пропозиції до 
проектів містобудівної документації, а саме:

а) фізичні і юридичні особи, які проживають (розташовані або є 
власниками ділянок) на території, щодо якої розроблено проект містобудівної 
документації

(діє з 2 червня 
2011 року)

б) народні депутати, депутати місцевих рад

в) представники органів самооргнізації населення, діяльність яких 
поширюється на відповідну територію; 

В цьому контексті  традиційно активні громадські організації не зможуть 
напряму вносити пропозиції, а змушені будуть шукати осіб, що причетні до 
території, щодо якої розглядається проект містобудівної документації, з метою 
внесення пропозицій

5) Уточнено і вимоги щодо самих пропозицій: 

а) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді

б) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, 
особистим підписом

в) повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог 
законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил

6) Увага!!! У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати 
спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає відповідний орган 
місцевого самоврядування під час затвердження містобудівної документації

11
Про Порядок обміну інформацією 
між містобудівним та державним 

земельним кадастрами 
556 25.05.2011 Встановлює механізм обміну інформацією між суб'єктами інформаційного 

обміну з метою формування інтегрованого інформаційного простору



1) Обмін інформацією здійснюється шляхом: 

а) прямої передачі: аналогових документів (довідка, опис, таблиця, 
картографічні та геодезичні матеріали); окремих файлів 

б) передачі комунікаційними каналами: електронною поштою, на правах 
прямого доступу до даних відповідних баз даних;

(діє з 3 червня 
2011 року)

2) Львівська міськрада також виступає субєктом інформаційного обміну

3) Обмін геоінформацією здійснюється у форматі «запит/відповідь» шляхом 
надання відповідної інформації на аналогових та/або магнітних носіях, а також 
через комунікаційні канали з дотриманням вимог законодавства про 
інформацію

12

Про затвердження Порядку 
віднесення об'єктів будівництва до 

IV і V категорій складності
557 27.04.2011

Визначає механізм віднесення об'єктів будівництва різного функціонального 
призначення до IV і V категорій складності

1) Віднесення об'єкта будівництва до відповідної категорії складності 
здійснюється проектувальником і замовником. 

2) До IV категорії складності відносяться об'єкти будівництва, які мають хоча 
б одну з таких ознак: 

а) розраховані на постійне перебування більш як 300 осіб та (або) 
періодичне перебування більше 500 осіб; 

б) становлять можливу небезпеку для більш як 10000 осіб, які 
перебувають поза об'єктом; 

в) у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації  
можуть спричинити збитки в обсязі понад 15 000 мінімальних розмірів 
заробітних плат; припинення фукціонування мереж, втрати обєктів культурної 
спадщини 

3) До V категорії складності відносяться об'єкти будівництва, які мають хоча 
б одну з таких ознак: 



а) згідно із Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" є 
об'єктами підвищеної небезпеки; 

(діє з 3 червня 
2011 року)

б) розраховані на постійне перебування більш як 400 осіб та (або) 
періодичне перебування понад 1000 осіб; 

в) становлять можливу небезпеку для більш як 50000 осіб, які 
перебувають поза об'єктом; 

г) у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації  
можуть спричинити збитки в обсязі понад 150 000 мінімальних розмірів 
заробітних плат; припинення фукціонування мереж, втрати обєктів культурної 
спадщини 

Нагадаємо, що проекти будівництва обєктів IV та V категорії складності 
підлягають обовязковій експертизі  

13 Про містобудівний кадастр 559

25.05.2011

Визначає структуру містобудівного кадастру, порядок його створення, 
ведення та надання інформації з містобудівного кадастру

1) Містобудівний кадастр - державна система зберігання та використання 
геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, 
екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних

ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення 
інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування 
галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів

2) Львівська міська рада повинна створити Службу містобудівного кадастру, 
яка повинна здійснювати функції щодо ведення містобудівного кадастру.

Типове положення про Службу містобудівного кадастру затверджено цією 
ж постановою

(діє з 3 червня 
2011 року)

3) На міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості 
про: 

а) єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі 
топографічних карт 



б) межі населеного пункту та його адміністративно-територіальних 
одиниць на підставі даних державного земельного кадастру; 

в) Генеральний план міста, плани зонування (зонінги) територій, 
історико-архітектурний опорний план міста та детальні плани територій; 

межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних зон 
нормативної грошової оцінки земель міста, межі земельних ділянок

г) інженерно-транспортну інфраструктуру; реєстр адрес на території 
міста; 

д) будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну 
та історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів; 

е) пам'ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку 
пам'яток; 

є) реєстр назв вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості; 
ж) затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку; 

з) іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації, 
дозволи (декларації) про будівництво, акти контрольних перевірок, документи 
на прийняття об'єктів в експлуатацію; 

и) червоні лінії та лінії регулювання забудови; 
і) екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і 

земельних ділянок; 

ї) нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні 
норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження 
відповідно до законодавства. 

14

Про затвердження Порядку 
затвердження проектів 

будівництва і проведення їх 
експертизи та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких 

560 11.05.2011

Визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи

1) Проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів 
затверджують: 

а) уряд - якщо проект на суму більше 100 млн грн.



постанов Кабінету Міністрів 
України 

б) центральні органи влади, обласні держадміністрації - якщо проект на 
суму від 30 до 100 млн. грн.;

в) державні підприємства і установи -  якщо проект на суму до 30 млн. 
грн.

(діє з 13 
червня 2011 

року)

2) Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, що: 

а) належать до IV і V категорії складності, - щодо дотримання вимог до 
їх міцності, надійності та довговічності,  безпеки; 

б) споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними 
та техногенними умовами, - щодо їх міцності, надійності та довговічності; 

в) споруджуються із залученням коштів державного бюджету, місцевих 
бюджетів, - щодо кошторисної частини проекту будівництва

3) Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається 
замовником будівництва. (з використанням інформації про експертні 
організації, які відповідають встановленим критеріям, що оприлюднена на 
офіційному сайті Мінрегіонбуду)

15
Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 

лютого 2009 р. N 140
568

11.05.2011

Викладено у новій редакції Порядок забезпечення громадян доступним 
житлом. Уточнено механізм надання житла, ролі учасників

1) Державна підтримка надається 2-ма шляхами: 

а) сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 
відсотків вартості нормативної площі доступного житла; 

(діє з 10 
червня 2011 

року)

б) надання уповноваженими банками або виконавцем  пільгового 
іпотечного житлового кредиту на строк до 30 років. 

2) Визначено механізм відбору об'єктів житлового будівництва, на добудову 
(будівництво) яких або придбання житла в яких спрямовуються бюджетні 
кошти Програми будівництва (придбання) доступного житла



3) Претендувати на доступне житло відтепер мають право громадяни, 
середньомісячний дохід яких з розрахунку на одну особу не перевищує 
пятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному 
регіоні (раніше чотирикратного розміру)

4) Основну нагрузку відтепер покладено на Виконавця (Фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву), який:

а) укладає угоди з: 

уповноваженими ним банками (про співпрацю щодо відкриття та 
обслуговування поточних рахунків громадян)

забудовником (про резервування житлової площі та/або договір 
про сприяння у будівництві)

громадянином (про обслуговування коштів для будівництва 
(придбання) доступного житла)

б) затверджує порядок взаємодії між громадянами, забудовниками та 
уповноваженими банками і вимоги до них

16

Про затвердження Порядку 
ведення окремого обліку доходів і 

витрат на підприємствах, які 
здійснюють виробництво, 

транспортування, постачання 
теплової енергії та надають 
послуги з централізованого 

водопостачання та 
водовідведення

584

01.06.2011

1) Метою проекту є визначення єдиного підходу до формування тарифів на 
комунальні послуги для підприємств сфери теплопостачання та водопровідно-
каналізаційного господарства шляхом запровадження 

окремого обліку доходів і витрат суб'єктами  господарювання, які одержали 
ліцензію на провадження таких видів господарської діяльності: 

(діє з 14 
червня 2011 

року)

а) виробництво теплової енергії;
б) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими

(розподільчими) тепловими мережами, 
в) постачання теплової енергії,
г) централізоване водопостачання та водовідведення.

2) Проектом визначаються основні принципи ведення окремого обліку 
доходів і витрат суб'єктами господарювання, які одержали відповідну ліцензію.



Зокрема, проектом передбачено порядок розподілу прямих, 
загальновиробничих, адміністративних витрат, запроваджено принципи 
групування зазначених витрат.

17

Про затвердження Порядку 
надання пільг інвалідам, членам їх 

сімей, законним представникам 
інвалідів (дітей-інвалідів), 

підприємствам, установам, 
організаціям громадських 

організацій інвалідів та сфери 
соціального захисту населення на 

безоплатне паркування і 
зберігання транспортних засобів 

585

25.05.2011

Визначає механізм надання пільг власникам транспортних засобів, 
зазначеним у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні", на безоплатне паркування та безоплатне
зберігання

Паркування

1)  документом, що посвідчує право на безоплатне паркування 
транспортного засобу, є пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача 
державної соціальної допомоги

Зберігання

(діє з 09 
червня 2011 

року)

1) Львівська міська рада повинна: 

а) встановити з урахуванням потреби кількість місць для безоплатного 
зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних 
представників інвалідів та організацій

б) визначити обсяг видатків місцевого бюджету на відповідний рік, 
необхідний для облаштування місць для безоплатного зберігання 
транспортних засобів, та передбачають компенсаційні виплати власникам 
автостоянок

в) визначити порядок компенсаційних виплат власникам автостоянок 
вартості послуг із зберігання транспортних засобів інвалідів

2) Підставою для надання місця для безоплатного зберігання транспорту 
інвалідів, - є видане органом місцевого самоврядування направлення,
адресоване власникові автостоянки, у якому, зокрема, зазначаються марка і 
номерний знак такого транспортного засобу



3) Орган місцевого самоврядування на основі поданої районним органом 
соціального захисту інформації приймає у місячний строк рішення щодо видачі 
інвалідам, членам їх сімей та організаціям направлення на безоплатне 
зберігання транспорту на автостоянці, місце розташування якої задовольняє 
заявника

Накази Міністерств та інших центральних органів

18

Про затвердження Типового 
положення про центр обліку 

бездомних осіб                                            
(Наказ Міністерства соціальної 

політики України)

135

19.04.2011

Центр обліку бездомних осіб - є закладом соціального захисту

Основні завдання Центру:
1) виявлення та ведення обліку бездомних осіб;
2) видача посвідчення про взяття на облік встановленого зразка;

(діє з 08 липня 
2011 року)

3) сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або місця 
перебування бездомних осіб;

4) надання допомоги у відновленні документів бездомних осіб, майнових 
та житлових прав, сприяння у працевлаштуванні, отриманні медичної 
допомоги тощо;

5) надання бездомним особам інформаційних, юридичних та інших 
соціальних послуг;

6) інформування населення про роботу Центру, його завдання, принципи 
діяльності

19

Про затвердження Порядку 
розроблення проектної 

документації на будівництво 
об'єктів                                                            

(Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

45 16.05.2011

Визначив загальну процедуру розроблення проектної документації

1) Замовник, який подав до виконавчого органу міської ради заяву про намір 
щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у його власності або 
користуванні, повинен одержати вихідні дані для проектування об'єкта 
будівництва.

За дорученням замовника отримання вихідних даних може бути 
забезпечено проектувальником. 



України) Вибір проектувальника для розроблення проектної документації об'єктів 
будівництва, що здійснюється за державні кошти, проводиться відповідно до 
Закону України "Про здійснення державних закупівель". 

(діє з 17 
червня 2011 

року)

2) Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт 
здійснюються в порядку, встановленому Загальними умовами укладення та 
виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року N 668.

3) Проектувальник і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) 
об'єкта будівництва та категорію його складності (архітектурної та технічної), на 
підставі яких встановлюють кількість стадій проектування.

4) Замовник і проектувальник визначають в умовах договору виконавця 
авторського нагляду, який здійснює авторський нагляд відповідно до вимог 
законодавства та державних будівельних норм.

20

Про затвердження форми подання 
інформації до Єдиного 

державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових 

умов                                                       
(Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 
України)

47

17.05.2011

Затверджено форму, згідно якої повинні вноситись відомості до Єдиного 
державного реєстру громадян, що потребують поліпшення житлових умов

Таку форму, зокрема, повинне заповнювати управління житлового 
господарства Львівської міської ради для надання інформації у вказаний 
Єдиний реєстр

(діє з 17 
червня 2011 

року)
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Про затвердження Критеріїв, яким 
повинні відповідати експертні 

організації, що здійснюють 
експертизу проектів будівництва
(Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-

53 23.05.2011

Визначено такі основні критерії для експертних організацій:

1.1. Наявність статусу юридичної особи; 

1.2. Укомплектованість експертами для проведення експертизи проектів 
будівництва об'єктів, що належать до IV і V категорій складності



комунального господарства 
України)

(діє з 01 липня 
2011 року)

1.3. Укомплектованість експертами  з питань міцності, надійності та 
довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного 
забезпечення

1.4. Укомплектованість експертами з питань кошторисної частини проекту 
будівництва 

1.5. Наявність організаційно-методичної документації, необхідної для 
проведення експертизи проектів будівництва (на паперових та електронних 
носіях); 

1.6. Наявність необхідного приміщення, що відповідає чинним санітарним 
нормам і правилам, матеріально-технічного забезпечення робочих місць; 

1.7. Наявність режимно-секретного підрозділу відповідно до статті 21 
Закону України "Про державну таємницю" при проведенні експертизи 
проектів, матеріали яких містять державну таємницю. 
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Про затвердження Порядку 
розроблення історико-

архітектурного опорного плану 
населеного пункту

(Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 
України)
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Для м.Львова як історичного населеного пункту України в межах 
визначеного історичного ареалу  згідно чинного закону розробляється 
історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про 
об'єкти культурної спадщини. 

1) Історико-архітектурний опорний план розробляється на замовлення 
виконавчих органів місцевого самоврядування

2) Дані історико-архітектурного опорного плану використовуються при 
складанні містобудівних умов та обмежень, підготовці завдань на 
проектування, розробленні і погодженні відповідних видів проектної 
документації, передбаченої державними будівельними нормами та 
нормативно-правовими актами.

(діє з 11 липня 
2011 року)

3) Інформація історико-архітектурного опорного плану використовується 
для ведення містобудівного моніторингу на відповідних територіях.



Моніторинг 


актів чинного законодавства та змін до них, 


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


Період: червень 2011


		№ п/п

		Назва нормативного акта

		номер акта

		Дата прийняття                                (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		Закони України



		1

		Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури посвідчення права власності на землю

		3521-VI

		16.06.2011

		Закон спрямований на удосконалення процедури посвідчення права власності на землю шляхом усунення прогалин та встановлення механізму щодо:



		

		

		

		(діє з 17 липня 2011)

		1) здійснення відміток про перехід права власності на державних актах у разі отримання земельної ділянки у спадщину декількома спадкоємцями, оскільки свідоцтво про право на спадщину видається кожному спадкоємцеві і до кожного такого свідоцтва має долучатися державний акт;



		

		

		

		

		2) здійснення відміток про перехід права власності на державних актах у разі відсутності на них місця для наступного здійснення відміток про перехід права власності;



		

		

		

		

		3) оформлення права власності на земельну ділянку її набувачем (новим власником) у випадку, коли цивільно-правову угоду про відчуження земельної ділянки чи свідоцтво про право на спадщину було укладено (видано) до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок», але державний акт на право власності на земельну ділянку не було видано, а в справах нотаріуса відсутній  державний акт, що видавався її відчужувачу;



		

		

		

		

		4) проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку державним нотаріусом відповідного державного нотаріального архіву у випадку припинення діяльності нотаріуса, який до набрання чинності вищезгаданого Закону посвідчив (видав) зазначений у частині другій статті 126 Земельного кодексу України документ, але державний акт на право власності на земельну ділянку виданий не був;



		

		

		

		

		5) строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку (30 календарних днів) та відповідальності за порушення цього строку . 



		2

		Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства"

		3525-VI

		16.07.2011

		Уточнено поняття "багатодітна сімя", яка повинна мати такі характеристики:



		

		

		

		(діє з 10 липня 2011)

		1) чоловік та жінка повинні перебувати у зареєстрованому шлюбі (раніше - не вказувалось про зареєстрований шлюб)



		

		

		

		

		 разом проживати (раніше - не визначалось)



		

		

		

		

		 виховувати трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя



		

		

		

		

		2) або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує (нововведення)



		

		

		

		

		 



		3

		Про забезпечення комерційного обліку природного газу

		3382-VI

		19.05.2011

		1) Зобовязано позивача, прокурора чи його заступника  при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб листом з описом вкладення



		

		

		

		(діє з 18 червня 2011)

		 



		

		

		

		

		Раніше -  такий обовязок виникав у разі, якщо відповідних документів у сторін не було, тепер - цей обовязок діє у всіх випадках



		

		

		

		

		 



		4

		Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні

		3383-VI

		19.05.2011

		1) Надано право міліції звертатися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор



		

		

		

		(діє з 12 червня 2011)

		2) Тепер  у термін "гральний бізнес" включені  азартні ігри на комп'ютерних симуляторах та  в інтерактивних закладах (незалежно від місця розташування сервера)



		5

		Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів

		3388-VI

		19.05.2011

		Скасовано інститут народних засідателів у кримінальному процесі



		

		

		

		(діє з 12 червня 2011)

		Поняття "народні засідателі" вилучені з кримінально-процесуального кодексу



		6

		Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції

		3390-VI

		19.05.2011

		Закон виділив в окремий акт питання  щодо відповідальності за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, яка є рухомим майном,  включаючи електроенергію. 



		

		

		

		

		Це повязано зі специфікоюцієї відповідальності, а також зважаючи на потребу адаптації нашого законодавства до норм ЄС, зокрема у даному випадку до  Положення Директиви 85/374/ЄЕС.



		

		

		

		

		Відтепер Цивільний кодекс регулюватиме відносини, пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, що є нерухомим майном, та внаслідок недоліків робіт і послуг, 



		

		

		

		

		а цей Закон - відносини, повязані з відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, що є рухомим майном



		

		

		

		

		Основні нововведення:



		

		

		

		

		1) встановлення принципу відповідальності без вини виробника за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, що введена ним в обіг 



		

		

		

		(діє з 17 вересня 2011)

		(ця відповідальність може бути покладена на продавця продукції, якщо останні протягом 30 днів не повідомить про місцезнаходження виробника чи свого постачального )



		

		

		

		

		2) встанолено такі підстави звільнення  відповідальності виробника



		

		

		

		

		а) не вводив в обіг продукцію



		

		

		

		

		б) дефект виник після введення виробником продукції в обіг



		

		

		

		

		в)  продукція розповсюджена не в ході провадження виробником господарської діяльності
 



		

		

		

		

		г) дефект виник внаслідок виконання виробником приписів органів влади



		

		

		

		

		3) Шкода підлягає відшкодуванню, якщо вона завдана протягом десяти років з дня введення в обіг продукції



		

		

		

		

		4) Потерпілий доводить наявність дефекту продукції, шкоди та причинного звязку між дефектом і завданою шкодою



		7

		Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 

		3395-VI

		19.05.2011

		1) Затверджено вичерпний Перелік документів дозвільного  характеру



		

		

		

		(діє з 1 січня 2012 року)

		З 1 січня 2012 року буде заборонено вимагати від суб'єктів господарювання отримання документу дозвільного характеру, якщо такого немає у цьому Переліку



		

		

		

		

		Зокрема, у переліку відсутні -  дозвіл на розміщення літнього майданчика, дозвіл на встановлення МАФ, дозвіл на видалення дерев чи на проектування (встановлення) памятника, меморіальної таблиці і т.д.



		8

		Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних

		3454-VI

		01.06.2011

		1) Установлено відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, зокрема: 



		

		

		

		

		а) за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єкта персональних даних про його права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються;



		

		

		

		

		б) за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення спецоргану про зміну відомостей, що подаються для державної реєстрації бази персональних даних; 



		

		

		

		

		в) за повторне протягом року вчинення цих правопорушень; 



		

		

		

		(діє з 1 січня 2012 року)

		г) за ухилення від державної реєстрації бази персональних даних; 



		

		

		

		

		д) за недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних у базі персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них. 



		

		

		

		

		2) Також встановлено відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних. 



		9

		Про безоплатну правову допомогу

		3460-VI

		02.06.2011

		       Закон визначає порядок реалізації конституційного права на безоплатну правову допомогу, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги:



		

		

		

		

		1) розрізняється два види правової допомоги - первинна і вторинна



		

		

		

		

		первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації  та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів  влади



		

		

		

		

		вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя



		

		

		

		(діє з 9 липня 2011 року)

		2) Первинна правова допомога полягає у наданні інформації, консультацій, складнні заяв, скарг



		

		

		

		

		Первинну правову допомогу повинні надавати - органи виконавчої влади;  органи місцевого самоврядування;  фізичні та юридичні особи приватного права; спеціалізовані установи. 



		

		

		

		

		Первинна правова допомога буде повністю або частково оплачуватися за рахунок державного та місцевого бюджетів



		

		

		

		

		3)Норми щодо вторинної правової допомоги встпулять в силу з 2013 року!!! Вторинна правова допомога включає захист від обвинувачення, представництво інтересів окремих категорій осіб в судах, складання процесуальних документів. 



		

		

		

		

		Вторинну правову допомогу вправі надавати центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати



		

		

		

		

		4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" доповнено новою статтею та окремими полежннями, якими надано повноваження місцевим радам створювати за рахунок коштів місцевого бюджету установи з надання безоплатної первинної правової допомоги



		Постанови Кабінету Міністрів України



		10

		Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні

		555

		25.05.2011

		Визначає механізм врахування громадських інтересів



		

		

		

		

		1) Консультації з громадськістю мають проводитися відносно проектів генеральних планів населених пунктів, планів зонування та детальних планів території. 



		

		

		

		

		!!!Проект забудови конкретної земельної ділянки, проект будівництва конкретного будинку не є містобудівною документацією, а тому не мають обговорюватися із громадськістю в обов’язковому порядку



		

		

		

		

		2) Місцеві ради зобовязані:



		

		

		

		

		а) оприлюднити прийняті рішення щодо розроблення проектів містобудівної документації з прогнозованими - протягом 2-х тижнів



		

		

		

		

		б) оприлюднити розроблені проекти містобудівної документації і забезпечити доступ громадськості до цієї інформації - не пізніш як у місячний строк з дня їх подання розробником



		

		

		

		

		в) забезпечити реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості - про початок збору пропозицій оприлюднюється повідомлення, що є складовою документації



		

		

		

		

		г) забезпечити узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками



		

		

		

		

		д) оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості



		

		

		

		

		3) Постанова не дає чіткої вказівки, що мають відбутися саме громадські слухання. Зміст Постанови торкнувся в основному збору пропозицій і процедури їх розгляду.



		

		

		

		

		Про громадські слухання згадано лише в контексті необхідності обрання на цих слуханнях представників громадськості до погоджувальної комісії.



		

		

		

		

		Тому очевидно, якщо будуть спірні питання - то необхідно буде провести громадські слухання у "традиційному" розумінні і обрати на них представників громадськості для участі в роботі погджувальної комісії. 



		

		

		

		

		Отже, Постанова не містить жодних положень щодо порядку проведення громадських слухань, а тому все вирішуватиме практика.



		

		

		

		

		4) Постанова звузила коло осіб, що можуть подавати пропозиції до проектів містобудівної документації, а саме:



		

		

		

		

		а) фізичні і юридичні особи, які проживають (розташовані або є власниками ділянок) на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації



		

		

		

		(діє з 2 червня 2011 року)

		б) народні депутати, депутати місцевих рад



		

		

		

		

		в) представники органів самооргнізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 



		

		

		

		

		В цьому контексті  традиційно активні громадські організації не зможуть напряму вносити пропозиції, а змушені будуть шукати осіб, що причетні до території, щодо якої розглядається проект містобудівної документації, з метою внесення пропозицій



		

		

		

		

		5) Уточнено і вимоги щодо самих пропозицій: 



		

		

		

		

		а) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді



		

		

		

		

		б) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом



		

		

		

		

		в) повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил



		

		

		

		

		6) Увага!!! У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає відповідний орган місцевого самоврядування під час затвердження містобудівної документації



		11

		Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами 

		556

		25.05.2011

		Встановлює механізм обміну інформацією між суб'єктами інформаційного обміну з метою формування інтегрованого інформаційного простору



		

		

		

		

		1) Обмін інформацією здійснюється шляхом: 



		

		

		

		

		а) прямої передачі: аналогових документів (довідка, опис, таблиця, картографічні та геодезичні матеріали); окремих файлів 



		

		

		

		

		б) передачі комунікаційними каналами: електронною поштою, на правах прямого доступу до даних відповідних баз даних;



		

		

		

		(діє з 3 червня 2011 року)

		2) Львівська міськрада також виступає субєктом інформаційного обміну



		

		

		

		

		3) Обмін геоінформацією здійснюється у форматі «запит/відповідь» шляхом надання відповідної інформації на аналогових та/або магнітних носіях, а також через комунікаційні канали з дотриманням вимог законодавства про інформацію



		12

		Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності

		557

		27.04.2011

		Визначає механізм віднесення об'єктів будівництва різного функціонального призначення до IV і V категорій складності



		

		

		

		

		1) Віднесення об'єкта будівництва до відповідної категорії складності здійснюється проектувальником і замовником. 



		

		

		

		

		2) До IV категорії складності відносяться об'єкти будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак: 



		

		

		

		

		а) розраховані на постійне перебування більш як 300 осіб та (або) періодичне перебування більше 500 осіб; 



		

		

		

		

		б) становлять можливу небезпеку для більш як 10000 осіб, які перебувають поза об'єктом; 



		

		

		

		

		в) у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації  можуть спричинити збитки в обсязі понад 15 000 мінімальних розмірів заробітних плат; припинення фукціонування мереж, втрати обєктів культурної спадщини 



		

		

		

		

		3) До V категорії складності відносяться об'єкти будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак: 



		

		

		

		

		а) згідно із Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" є об'єктами підвищеної небезпеки; 



		

		

		

		(діє з 3 червня 2011 року)

		б) розраховані на постійне перебування більш як 400 осіб та (або) періодичне перебування понад 1000 осіб; 



		

		

		

		

		в) становлять можливу небезпеку для більш як 50000 осіб, які перебувають поза об'єктом; 



		

		

		

		

		г) у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації  можуть спричинити збитки в обсязі понад 150 000 мінімальних розмірів заробітних плат; припинення фукціонування мереж, втрати обєктів культурної спадщини 



		

		

		

		

		Нагадаємо, що проекти будівництва обєктів IV та V категорії складності підлягають обовязковій експертизі  



		13

		Про містобудівний кадастр 

		559

		25.05.2011

		Визначає структуру містобудівного кадастру, порядок його створення, ведення та надання інформації з містобудівного кадастру



		

		

		

		

		1) Містобудівний кадастр - державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних



		

		

		

		

		 ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів



		

		

		

		

		2) Львівська міська рада повинна створити Службу містобудівного кадастру, яка повинна здійснювати функції щодо ведення містобудівного кадастру.



		

		

		

		

		Типове положення про Службу містобудівного кадастру затверджено цією ж постановою



		

		

		

		(діє з 3 червня 2011 року)

		3) На міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про: 



		

		

		

		

		а) єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт 



		

		

		

		

		б) межі населеного пункту та його адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру; 



		

		

		

		

		в) Генеральний план міста, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурний опорний план міста та детальні плани територій; 



		

		

		

		

		межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки земель міста, межі земельних ділянок



		

		

		

		

		г) інженерно-транспортну інфраструктуру; реєстр адрес на території міста; 



		

		

		

		

		д) будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів; 



		

		

		

		

		е) пам'ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку пам'яток; 



		

		

		

		

		є) реєстр назв вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості; 



		

		

		

		

		ж) затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку; 



		

		

		

		

		з) іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації, дозволи (декларації) про будівництво, акти контрольних перевірок, документи на прийняття об'єктів в експлуатацію; 



		

		

		

		

		и) червоні лінії та лінії регулювання забудови; 



		

		

		

		

		і) екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і земельних ділянок; 



		

		

		

		

		ї) нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства. 



		14

		Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

		560

		11.05.2011

		Визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи



		

		

		

		

		1) Проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів затверджують: 



		

		

		

		

		а) уряд - якщо проект на суму більше 100 млн грн.



		

		

		

		

		б) центральні органи влади, обласні держадміністрації - якщо проект на суму від 30 до 100 млн. грн.;



		

		

		

		

		в) державні підприємства і установи -  якщо проект на суму до 30 млн. грн.



		

		

		

		(діє з 13 червня 2011 року)

		 2) Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, що: 



		

		

		

		

		а) належать до IV і V категорії складності, - щодо дотримання вимог до їх міцності, надійності та довговічності,  безпеки; 



		

		

		

		

		б) споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - щодо їх міцності, надійності та довговічності; 



		

		

		

		

		в) споруджуються із залученням коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, - щодо кошторисної частини проекту будівництва



		

		

		

		

		 3) Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається замовником будівництва. (з використанням інформації про експертні організації, які відповідають встановленим критеріям, що оприлюднена на офіційному сайті Мінрегіонбуду)



		15

		Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 140

		568

		11.05.2011

		Викладено у новій редакції Порядок забезпечення громадян доступним житлом. Уточнено механізм надання житла, ролі учасників



		

		

		

		

		1) Державна підтримка надається 2-ма шляхами: 



		

		

		

		

		а) сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла; 



		

		

		

		(діє з 10 червня 2011 року)

		б) надання уповноваженими банками або виконавцем  пільгового іпотечного житлового кредиту на строк до 30 років. 



		

		

		

		

		2) Визначено механізм відбору об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких спрямовуються бюджетні кошти Програми будівництва (придбання) доступного житла



		

		

		

		

		3) Претендувати на доступне житло відтепер мають право громадяни, середньомісячний дохід яких з розрахунку на одну особу не перевищує пятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні (раніше чотирикратного розміру)



		

		

		

		

		4) Основну нагрузку відтепер покладено на Виконавця (Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву), який:



		

		

		

		

		а) укладає угоди з: 



		

		

		

		

		уповноваженими ним банками (про співпрацю щодо відкриття та обслуговування поточних рахунків громадян)



		

		

		

		

		забудовником (про резервування житлової площі та/або договір про сприяння у будівництві)



		

		

		

		

		громадянином (про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла)



		

		

		

		

		б) затверджує порядок взаємодії між громадянами, забудовниками та уповноваженими банками і вимоги до них



		16

		Про затвердження Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

		584

		01.06.2011

		1) Метою проекту є визначення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги для підприємств сфери теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства шляхом запровадження 



		

		

		

		

		окремого обліку доходів і витрат суб'єктами  господарювання, які одержали ліцензію на провадження таких видів господарської діяльності: 



		

		

		

		(діє з 14 червня 2011 року)

		а) виробництво теплової енергії;



		

		

		

		

		б) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими



		

		

		

		

		(розподільчими) тепловими мережами, 



		

		

		

		

		в) постачання теплової енергії,



		

		

		

		

		г) централізоване водопостачання та водовідведення.



		

		

		

		

		2) Проектом визначаються основні принципи ведення окремого обліку доходів і витрат суб'єктами господарювання, які одержали відповідну ліцензію.



		

		

		

		

		Зокрема, проектом передбачено порядок розподілу прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат, запроваджено принципи групування зазначених витрат.



		17

		Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів 

		585

		25.05.2011

		Визначає механізм надання пільг власникам транспортних засобів, зазначеним у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", на безоплатне паркування та безоплатне зберігання



		

		

		

		

		Паркування



		

		

		

		

		1)  документом, що посвідчує право на безоплатне паркування транспортного засобу, є пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги



		

		

		

		

		 Зберігання



		

		

		

		(діє з 09 червня 2011 року)

		1) Львівська міська рада повинна: 



		

		

		

		

		а) встановити з урахуванням потреби кількість місць для безоплатного зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та організацій



		

		

		

		

		б) визначити обсяг видатків місцевого бюджету на відповідний рік, необхідний для облаштування місць для безоплатного зберігання транспортних засобів, та передбачають компенсаційні виплати власникам автостоянок



		

		

		

		

		в) визначити порядок компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів інвалідів



		

		

		

		

		2) Підставою для надання місця для безоплатного зберігання транспорту інвалідів, - є видане органом місцевого самоврядування направлення, адресоване власникові автостоянки, у якому, зокрема, зазначаються марка і номерний знак такого транспортного засобу



		

		

		

		

		3) Орган місцевого самоврядування на основі поданої районним органом соціального захисту інформації приймає у місячний строк рішення щодо видачі інвалідам, членам їх сімей та організаціям направлення на безоплатне зберігання транспорту на автостоянці, місце розташування якої задовольняє заявника



		Накази Міністерств та інших центральних органів



		18

		Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб                                            (Наказ Міністерства соціальної політики України)

		135

		19.04.2011

		Центр обліку бездомних осіб - є закладом соціального захисту



		

		

		

		

		Основні завдання Центру:



		

		

		

		

		1) виявлення та ведення обліку бездомних осіб;



		

		

		

		

		2) видача посвідчення про взяття на облік встановленого зразка;



		

		

		

		(діє з 08 липня 2011 року)

		3) сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або місця перебування бездомних осіб;



		

		

		

		

		4) надання допомоги у відновленні документів бездомних осіб, майнових та житлових прав, сприяння у працевлаштуванні, отриманні медичної допомоги тощо;



		

		

		

		

		5) надання бездомним особам інформаційних, юридичних та інших соціальних послуг;



		

		

		

		

		6) інформування населення про роботу Центру, його завдання, принципи діяльності
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		Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів                                                            (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України)

		45

		16.05.2011

		Визначив загальну процедуру розроблення проектної документації



		

		

		

		

		1) Замовник, який подав до виконавчого органу міської ради заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у його власності або користуванні, повинен одержати вихідні дані для проектування об'єкта будівництва.



		

		

		

		

		 За дорученням замовника отримання вихідних даних може бути забезпечено проектувальником. 



		

		

		

		

		Вибір проектувальника для розроблення проектної документації об'єктів будівництва, що здійснюється за державні кошти, проводиться відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель". 



		

		

		

		(діє з 17 червня 2011 року)

		2) Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт здійснюються в порядку, встановленому Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року N 668.



		

		

		

		

		3) Проектувальник і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва та категорію його складності (архітектурної та технічної), на підставі яких встановлюють кількість стадій проектування.



		

		

		

		

		4) Замовник і проектувальник визначають в умовах договору виконавця авторського нагляду, який здійснює авторський нагляд відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм.



		20

		Про затвердження форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов                                                       
(Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України)

		47

		17.05.2011

		Затверджено форму, згідно якої повинні вноситись відомості до Єдиного державного реєстру громадян, що потребують поліпшення житлових умов



		

		

		

		

		 



		

		

		

		

		Таку форму, зокрема, повинне заповнювати управління житлового господарства Львівської міської ради для надання інформації у вказаний Єдиний реєстр



		

		

		

		(діє з 17 червня 2011 року)

		 



		

		

		

		

		 



		21

		Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва
(Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України)

		53

		23.05.2011

		Визначено такі основні критерії для експертних організацій:



		

		

		

		

		1.1. Наявність статусу юридичної особи; 



		

		

		

		

		1.2. Укомплектованість експертами для проведення експертизи проектів будівництва об'єктів, що належать до IV і V категорій складності



		

		

		

		(діє з 01 липня 2011 року)

		1.3. Укомплектованість експертами  з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення



		

		

		

		

		1.4. Укомплектованість експертами з питань кошторисної частини проекту будівництва 



		

		

		

		

		1.5. Наявність організаційно-методичної документації, необхідної для проведення експертизи проектів будівництва (на паперових та електронних носіях); 



		

		

		

		

		1.6. Наявність необхідного приміщення, що відповідає чинним санітарним нормам і правилам, матеріально-технічного забезпечення робочих місць; 



		

		

		

		

		1.7. Наявність режимно-секретного підрозділу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" при проведенні експертизи проектів, матеріали яких містять державну таємницю. 



		22

		Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
(Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України)

		64

		02.06.2011

		Для м.Львова як історичного населеного пункту України в межах визначеного історичного ареалу  згідно чинного закону розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об'єкти культурної спадщини. 



		

		

		

		

		1) Історико-архітектурний опорний план розробляється на замовлення виконавчих органів місцевого самоврядування



		

		

		

		

		2) Дані історико-архітектурного опорного плану використовуються при складанні містобудівних умов та обмежень, підготовці завдань на проектування, розробленні і погодженні відповідних видів проектної документації, передбаченої державними будівельними нормами та нормативно-правовими актами.



		

		

		

		(діє з 11 липня 2011 року)

		3) Інформація історико-архітектурного опорного плану використовується для ведення містобудівного моніторингу на відповідних територіях.





