
Моніторинг 
актів чинного законодавства та змін до них, 

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

Період: липень 2011

Назва нормативного акта номер 
акта

Дата прийняття 
(набрання чинності) Предмет правового регулювання/ основні нововведення

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення процедури 
посвідчення  права власності на землю“

3521-VI 16.06.2011

(діє з 
17 липня 2011 року)

Удосконалено процедуру посвідчення права власності на землю 
шляхом усунення прогалин та встановлення механізму щодо:

1) здійснення відміток про перехід права власності на державних 
актах - у разі отримання 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 ділянку її набувачем (новим 
власником) у випадку, коли угоду про відчуження земельної ділянки 
було укладено, 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 ділянку 
державним нотаріусом відповідного державного нотаріального архіву 
у випадку припинення діяльності нотаріуса, який посвідчив (видав) 
угоду щодо ділянки, державний акт на право власності на яку виданий 
не був;

Встановлено, що строк видачі державного акта на право власності на 
земельну ділянку - 30 календарних днів, а також визначено 
відповідальність за порушення цього строку . 



ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення зміни до статті 1 Закону України 

"Про охорону дитинства"

3525-VI 16.06.2011

(діє з 10 липня 2011)

Уточнено та розширено поняття "багатодітна сім’я".
Щоб вважитись багатодітною, сім’я повинна відповідати таким 

критеріям:

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) проживати разом з трьома і більше 
дітьми та самостійно їх виховувати

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про забезпечення комерційного обліку 

природного газу“

3533-VI 16.06.2011

(діє з 09 липня 2011)

Мета  - запровадження обліку використаного населенням 
природного газу в побуті та скорочення видатків з Державного 
бюджету на субсидії і пільги для його оплати.

1) закон зобов’язує суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання 
природного газу, забезпечити встановлення лічильників газу
споживачам, а саме:

а) для  населення, що проживає у:
 квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується 

комплексно, зокрема на опалення, -  до 1 січня 2012 року; 
 квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для 

підігріву води та приготування їжі, -  до 1 січня 2016 року;
 квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується 

тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року;
б) для інших споживачів - до 1 липня 2011 року.

2) Джерелами фінансування робіт з оснащення засобами обліку 
споживання природного газу є: 

а) для  населення: власні та залучені кошти суб’єктів господарювання, 
що здійснюють постачання природного газу на відповідній території; 
кошти відповідного бюджету; інші джерела.
б) для інших споживачів —  кошти фізичних осіб — підприємців та 
юридичних осіб, що відповідно до договору користуються послугами з 
газопостачання. 

2) Норми закону передбачають припинення розподілу природного газу
споживачам, які використовують природний газ без його 
комерційного обліку, у разі відмови таких споживачів від 
встановлення лічильників газу

ЗАКОН УКРАЇНИ 3549-VI 17.06.2011 1) Починаючи з 1 січня 2013 року, на об'єктах електроенергетики 



“ Про внесення змін до статті 171 Закону України 
"Про електроенергетику" щодо умов 
стимулювання виробництва електроенергії з 
альтернативних джерел “

(діє з 13 липня 2011)

сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага 
матеріалів та сировини українського походження становить не 
менше ніж 30 відсотків (з 2014 року - 50 відсотків) можна 
застосовувати "зелений тариф" для оплати електроенергії
(Фактично відтерміновано запровадження цих додаткових умов!!!
Оскільки чинний закон передбачав, що "зелений" тариф 
застосовується для сонячної енергетики за умови, що вже з 2012
року частка матеріалів і сировини українського походження в 
сонячних модулях повинна складати не менш ніж 30%)

2) також дещо полегшено умови застосування "зеленого тарифу" і для 
інших (крім сонячної) виробників електроенергії з альтернативних 
джерел:

а) з 1 січня 2012 року питома вага матеріалів та послуг українського 
походження у вартості будівництва об'єкта електроенергетики, що 
виробляє електричну енергію з використанням альтернативних 
джерел енергії, повинна становити не менше 15 відсотків, а з 1 січня 
2013 року - 30 відсотків
(чинний закон передбачав вже з 2012 року умову щодо 30 % 
матеріалів і послуг українського походження)

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“ Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо усунення надмірного державного 
регулювання у сфері автомобільних перевезень “

3565-VI 05.07.2011

(діє з 14 серпня 2011)

Змінами до Закону України "Про дорожній рух"
1) Звільнено від проходження обов'язкового технічного контролю:

а) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи 
(напівпричепи) до них (крім автомобілів таксі та тих, що 
використовуються з метою отримання прибутку), мотоцикли, 
мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби –
незалежно від строку експлуатації; 
б) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення 
пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні 
автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 
3,5 тонни, причепи до них– зі строком експлуатації до двох років

2) Закріплено на законодавчому рівні для інших категорій автомобілів 
періодичність проходження обов'язкового технічного контролю
(автобуси – двічі на рік, вантажівки – щороку, легкові автівки, що 
використовуються комерційно і більше 2 років – кожні 2 роки)
3) Відтепер право проводити обов'язковий технічний контроль 
одержали усі суб'єкти господарювання, які мають обладнання, що дає 
змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність 
вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього 
середовища (суб'єкти обов'язкового технічного контролю).



Уряд визначає перелік обладнання, необхідного для одержання права 
на здійснення технічного контролю транспортних засобів, а також 
документів, що подаються суб'єктами проведення обов'язкового 
технічного контролю для одержання такого права

4) Визначено вичерпний перелік елементів автомобіля, які 
перевірятимуться під час проведення обов'язкового технічного 
контролю, а саме:
а) системи гальмового і рульового керування; 
б) зовнішні світлові прилади;
в) пневматичні шини та колеса; 
г) світлопропускання скла; 
д) газобалонне обладнання (за наявності);
е) інші елементи у частині, що безпосередньо стосується безпеки 
дорожнього руху та охорони навколишнього середовища

Змінами до Цивільного кодексу України, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Законів України "Про дорожній 
рух", "Про автомобільний транспорт":

1) Скасовано:
а) обов'язкову вимогу до водія (якщо він не є власником 

транспортного засобу) мати при собі нотаріально посвідчену 
довіреність на право керування таким автомобілем

б) вимогу для водіїв автомобілів, що здійснюються транспортні 
перевозки, щодо обов'язкової наявності дорожнього 
(маршрутного) листа і документів на вантаж, що 
перевозиться.

Відтепер водію достатньо мати при собі - посвідчення водія та 
реєстраційний документ  на автомобіль !!!

Змінами до Законів України "Про страхування", "Про обов'язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів":

1) зобов'язано страховиків укладати договори обов'язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному 
контролю, лише за умови проходження зазначеними 
транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо 
вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані 
технічно справними



Змінами до Закону України "Про міліцію" встановлюється вичерпний 
перелік підстав для зупинення працівниками міліції транспортних 
засобів, а саме:

1) порушення правил дорожнього руху водіями; 
2) відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності 

номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, 
закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими 
предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити 
символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; 

3) наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного 
засобу; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного 
засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення ДТП, злочину 
чи адміністративного правопорушення; 

4) перебування транспортного засобу в розшуку; 
5) наявності даних про використання транспортного засобу з 

протиправною метою; 
6) необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення 

ДТП, злочину чи адміністративного правопорушення, свідками якого 
вони є або могли бути; 

7) необхідності залучення водія транспортного засобу для надання 
допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції 
чи як свідка при оформленні протоколів чи матеріалів ДТП;

8) проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні 
плани) для перевірки документів на право користування і керування 
транспортним засобом, документів на транспортний засіб; 

9) виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих 
уповноваженими на це державними органами; 

10) якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює 
небезпеку для інших учасників дорожнього руху; 

11) порушення визначеного порядку встановлення і використання на 
транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних 
пристроїв. 

Увага!!! Зобов'язано працівника підрозділу міліції обов'язково 
повідомити водієві про причину зупинення транспортного засобу, 
суть вчиненого правопорушення.

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про особливості провадження у справах про 

3568-VI 05.07.2011 1) Встановлюється скорочена процедура провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, вчинення яких найбільш ймовірне 



адміністративні правопорушення в період 
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу в Україні“

(діє з початку фінальної 
частини чемпіонату 
Євро- 2012 і втрачає 

чинність через 30 днів 
після його закінчення)

під час проведення масових спортивних або інших культурно-
видовищних заходів (придбання, зберігання наркотичних засобів, 
крадіжка, хуліганство, розпивання алкогольних напоїв, азартні ігри, 
непокора працівнику міліції тощо)

а) скорочений строк затримання особи – до однієї доби
б) скорочений строк розгляду уповноваженим органом (судом 

або уповноваженою особою органу внутрішніх справ) справ 
зазначеної категорії - протягом доби

в) скорочений строк оскарження постанов про притягнення до 
адміністративної відповідальності - протягом трьох днів з 
дня винесення постанови

2) передбачено новий вид покарання - заборона відвідувати масові 
спортивні або інші культурно-видовищні заходи на час проведення 
фінальної частини, що може бути застосований судом до осіб, які 
вчинили адміністративні правопорушення під час проведення 
масового спортивного заходу, 

3) Встановлюється скорочена процедура розгляду справ про примусове 
видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які 
вчинили правопорушення, вказані у цьому Законі

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення порядку розрахунків 
за житлово-комунальні послуги“

3569-VI 05.07.2011

(діє з 03 вересня 2011)

Вносяться поправки до законів України «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про теплопостачання» та Господарський кодекс України, 
якими уточнюється порядок розрахунків за житлово-комунальні 
послуги

1) Уточнено норму ст.276 Господарського кодексу України, яка 
передбачала, що "оплата енергії, що відпускається, здійснюється, як 
правило, у формі попередньої оплати", що суперечило ЗУ " Про 
житлово-комунальні послуги ". Тепер вказано, що "оплата енергії, що 
відпускається, здійснюється відповідно до умов договору"

2) Закріплено на рівні ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" обов’язок 
виробника здійснити перерахунок платежів за час відсутності 
надання житлово-комунальних послуг у статті 16.

3) Встановлено, що плата за житлово-комунальні послуги нараховується 
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (раніше – не 
передбачалось, що уряд визначає такий порядок, )

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“ Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів 
України щодо вдосконалення окремих норм 

3609-VI 07.07.2011 Загальні нововведення:
1) повернуто можливість платникам податків діяти відповідно до 

узагальнюючих податкових консультацій, у разі зміни чи скасування 
яких платника податків не може бути притягнуто до відповідальності



Податкового кодексу України“
(діє з 06 серпня 2011)

(нагадаємо - зі вступом в силу Податкового кодексу подібними 
перевагами користувались лише індивідуально надані роз’яснення)

2) відтепер податкова декларація вважається неподаною лише у разі, 
якщо вона була неправильно заповнена, а податковий орган 
прислав платнику письмову відмову в її прийнятті. (раніше 
інспектори нерідко безпідставно відмовлялись приймати
декларації, які з якихось причин їх не влаштовували)

3) З 1 січня 2012 року платники податків, при бажанні, можуть 
отримувати податкові консультації  в електронній формі (зокрема, 
ті, хто подають звітність в електронній формі)

4) видалено норму, що встановлювала відповідальність за заниження 
від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток 
навіть у разі, коли воно не призводило до заниження податкового 
зобов’язання

5) зменшено максимальний розмір фінансових санкцій за 
донарахування контролюючими органами податкового зобов’язання
- до 50 % суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (ст. 127 

ПКУ)
6) скасовано штрафні санкції (у вигляді 25% заниженої суми податку) 

за неподання фізичними особами декларації чи включення до неї 
недостовірних даних, якщо такі дії призвели до заниження суми 
оподаткованого доходу
(За неподання декларації залишається лише загальний штраф 
розміром 170 гривень)

7) до кінця 2011 року продовжено пільговий період, коли фінансові 
санкції за порушення податкового законодавства не застосовуються 
до платників податку на прибуток та тих, що перейшли на загальну 
систему оподаткування

8) надано право органам податкової служби вимагати від суб’єктів 
господарювання пояснення з виникаючих питань (хоча не 
уточнюється, у якій формі і у які строки повинні надаватись такі 
пояснення).

9) введено мораторій на проведення перевірок фізичних осіб —
підприємців, не зареєстрованих платниками ПДВ

10) послаблено умови добровільної реєстрації платником ПДВ -
достатньо наявність статутного капіталу або балансової вартості 
активів в розмірі 300 тис. грн. (не обов’язково досягнення обороту в 
300 тис. гривень або річної присутності на ринку)

11) на реєстрацію накладної відтепер буде відводитись 20 календарних 



днів після виписки (на даний час діє система день-у-день)

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів 
України "

3614-VI 07.07.2011

(діє з 07 серпня 2011)

Мета - посилення фінансової самодостатності місцевих бюджетів 
шляхом спрощення доступу місцевих бюджетів до кредитних 
ресурсів, розширення переліку доходів і упорядкування витрат 
бюджету розвитку місцевих бюджетів, а також визначення 
додаткового джерела фінансування дорожнього господарства 
комунальної власності

1) надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення міським
радам міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів
(раніше – понад п’ятсот тисяч)

2) надано право місцевому фінансовому органу за рахунок бюджетних 
коштів залучати суб'єктів господарювання для надання агентських, 
консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для 
управління місцевим боргом

3) знято обмеження щодо гарантійних зобов’язань громад на здійснення 
запозичень від міжнародних фінансових організацій (раніше сума 
таких зобов’язань не могла перевищувати 100% прогнозного 
обсягу надходжень бюджету розвитку)
Тепер - сума гарантійних зобов’язань громад на здійснення 
запозичень від міжнародних фінансових організацій не включається 
до загальної суми місцевого боргу та відповідно не обмежується

4) збільшено розмір допустимого місцевого боргу до 200% прогнозного 
обсягу надходжень бюджету розвитку (раніше обсяг місцевого боргу 
обмежувався 100 відсотками)

5) Мінфін відтепер буде вести Реєстр місцевих запозичень та місцевих 
гарантій

6) На рівні кодексу прийняли норму, що передбачає надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності тощо (ст. 69 та нова стаття 1031), а також визначено 
механізм розподілу субвенції між місцевими бюджетами та порядок 
перерахування
(раніше – субвенції встановлювались на рівні закону про 
держбюджет, а розподілятись могли рішеннями уряду)
Субвенція передбачена за рахунок 15 % доходів спеціального фонду 
державного бюджету, які є джерелом фінансування дорожніх робіт.

7) упорядковано складові бюджету розвитку місцевих бюджетів, 
зокрема:



а) включено до доходів бюджету розвитку податок на 
нерухоме майно та кошти пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту, 

б) віднесено до витрат бюджету розвитку платежі щодо 
виконання зобов’язань за місцевими гарантіями та надання 
кредитів щодо реалізації програм та заходів, покладених на 
органи місцевого самоврядування

8) встановлена «скорочена» (у порівнянні з передбаченою чинними 
нормами Регламенту ВРУ) процедура розгляду проекту закону 
України про Державний бюджет України на наступний рік, зокрема:

а) строки надання народним депутатам України порівняльної 
таблиці, висновків та пропозицій до названого проекту 
перед його розглядом у другому читанні скорочуються з 
п’яти до двох днів

б) бюджет приймається в цілому одразу після його прийняття у 
другому читанні, без винесення на третє читання. При 
цьому, скорочується і саме друге читання

в) нова редакція статей не містить приписів щодо можливості 
направлення проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік на повторне друге чи повторне 
третє читання

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про особливості забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки у зв'язку з 
підготовкою та проведенням футбольних матчів "

3673-VI 08.07.2011

(діє з 01 січня 2012)

1) Дія Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з 
проведенням на території України футбольних матчів у межах 
чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України серед 
команд професіональних клубів, а також футбольних матчів під егідою 
ФІФА та/або УЄФА
2) Спеціальні суб'єкти забезпечення громадського порядку - МВС та  
МНС
3) Кожна спортивна споруда для занять футболом повинна мати, 
зокрема:

а) затверджену стратегію забезпечення громадського порядку 
та громадської безпеки, план забезпечення громадського 
порядку, план евакуації (не визначено хто повинен це 
затверджувати, тому є сумнів щодо виконання)

б) приміщення (не менше двох) з функцією пункту 
невідкладної або першої медичної допомоги

в) відокремлену ложу для почесних гостей з окремим входом
г) обладнану систему відео спостереження
д) обладнання, необхідне для використання електронного 



квитка, у тому числі систему турнікетів
е) приміщення для роботи міліції та окреме приміщення для 

тимчасового тримання правопорушників
4) Визначено обов’язки оператора спортивної споруди, організатора 

футбольного матчу та футбольного клубу, зокрема:
а) Організатор футбольного матчу, оператор спортивної 

споруди та футбольний клуб несуть відповідальність за 
забезпечення громадського порядку безпеки на території 
спортивної споруди, її трибунах, а міліція - на території, 
прилеглій до спортивної споруди, на шляхах евакуації та в 
громадських місцях населеного пункту, у якому 
проводиться матч

5) Визначено права і обв’язки глядачів, зокрема:
а) зобов’язані виконувати законні вимоги стюардів, 

волонтерів, працівників служби безпеки спортивної 
споруди (футбольного клубу) та правоохоронних органів

б) заборонено перебувати на території спортивної споруди у 
стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

в) заборонено проносити та/або вживати на території 
спортивної споруди алкогольні, слабоалкогольні напої або 
пиво у скляній тарі

6) За правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку у 
зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів до 
суб'єктів забезпечення громадського порядку (оператор споруди, 
організатор матчу, футбольний клуб, міськрада, обладміністрація, 
МВС, МНС) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу від 
ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у 
разі:

а) неоснащення спортивної споруди відеокамерами
б) нерозміщення правил поведінки і правил пожежної 

безпеки
в) несвоєчасного інформування визначених законом органів 

про дату і час проведення заходу
г)неповідомлення футбольним клубом встановлених законом 

осіб про організований виїзд глядачів
д) інше

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про судовий збір“

3674-VI 08.07.2011 1) визначено правові засади справляння судового збору, платників, 
об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення 
від сплати та повернення судового збору



(діє з 01 листопада
2011)

(замість нині чинного державного мита)
2) до суду оплачуватиметься тільки судовий збір, який включає в себе 

державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи

3) скасувано декрет КМУ "Про державне мито" в частині, що стосується 
справляння мита за подання документів у судові органи

4) дещо зменшено перелік пільг при справлянні судового збору (у 
порівнянні з держмитом)

а) зокрема скасовано пільги по сплаті держмита для позивачів 
щодо позовів про захист авторського права, а також права 
на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки
(мінімальний судовий збір – 1440 грн., тобто 1.5 мін 
зарплати)

5) ставки судового збору встановлюються у відсотках до розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
календарного року 
(раніше - у відсотках до розміру неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян)

6) Впроваджується справляння судового збору за подання заяви про 
забезпечення доказів або позову, заяви про приєднання до 
апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду та інші, які сьогодні 
є безкоштовними

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“ Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань державних закупівель “

3681-VI 08.07.2011

(діє з 03 жвтня 2011)

1) Розширено перелік випадків, на які не поширюватиметься дія Закону, 
зокрема 

а) товари і послуги, пов'язані з операціями НБУ
б) платні послуги, що надаються органами влади
в) юридичні послуги, пов'язані із захистом прав та інтересів 

України
г) товари і послуги, закупівля яких здійснюється Аграрним 

фондом
д) товари, закупівля яких здійснюється Державним агентством 

резерву України тощо
2) Частково звужено коло суб’єктів, до яких застосовуються норми 
Закону про держзакупівлю, оскільки відтепер під цей закон підпадають
лише ті підприємства, які відповідають ново встановленим критеріям, а 
саме таким:

а) підприємство користується податковою пільгою, - протягом 
користування такою пільгою;

б) підприємство звільнено від обов'язку сплачувати 



заборгованість перед бюджетами, за єдиним внеском, за 
зобов'язаннями перед фондами соцстрахування - протягом 
календарного року від дати такого звільнення;

в) отримує пряму або опосередковану бюджетну підтримку, -
протягом календарного року від дати одержання бюджетної 
підтримки.

3) замінено поняття "закупівля на засадах координації" на поняття 
"закупівля за рамковими угодами".

а) рамкова угода - правочин, який укладається замовниками з 
одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою 
визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг 
для укладення відповідних договорів про закупівлю 
протягом строку дії рамкової угоди

б) Особливості укладення рамкових угод, перелік товарів і 
послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, 
визначаються Уповноваженим органом (Мінекономіки)

4) доповнено процедуру закупівлі в одного учасника додатковими 
випадками її застосування, зокрема:

а) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого 
постачальника з метою забезпечення сумісності з наявними 
товарами

б) закупівлі товарів на товарних біржах
в) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності

5) встановлено імперативну норму, згідно якої договори про закупівлю 
не можуть змінюватись, за винятком вичерпного переліку випадків, 
а саме:

а) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням 
фактичного обсягу видатків замовника;

б) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 % за умови, 
що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, 
визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох 
місяців з дня його укладення;

в) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке 
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у 
договорі;

г) продовження строку дії договору у разі форс-мажорних 
обставин, затримки фінансування витрат замовника за 
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, 
визначеної у договорі;

д) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень закону щодо 



продовження договору на суму не більше 20%
6) Доповнено нормою, згідно якої дозволено продовження дії договору 

закупівлі на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на 
початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, 
визначеної у договорі, укладеному в попередньому році

Постанова КМУ
“Про затвердження Порядку державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку 
надання витягів з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно“

703 22.06.2011

(діє з 
01 січня 2012 року)

Суть:
1) визначено перелік документів, необхідних для проведення реєстрації, 

права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав, а 
також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

2) створено Державну реєстраційну службу (Укрдержреєстр) при 
Мінюсті – яка і буде реєструвати операції з нерухомості (включаючи 
речові права на землю) і пов'язані з нею обтяження (наприклад, 
іпотеки)
(сьогодні – це роблять БТІ, органи земельних ресурсів). 

3) Реєстрація прав на земельні ділянки та прав на будівлі / приміщення 
буде здійснюватися одним органом і в одному реєстрі -
Укрдержреєстрі 

4) весь процес реєстрації повинен буде займати не більше 14 днів з 
моменту подачі заяви; реєстрація іпотеки і будь-якого іншого 
обтяження повинна буде здійснюватися не довше одного робочого
дня

5) Уточнено перелік документів, на підставі яких отримують свідоцтва 
про право власності

6) Перелік підстав для відмови в реєстрації скорочено всього до двох
пунктів: 

а) з заявою звернулася неналежна особа 
б) в Держреєстрі відсутні відомості про зареєстровані речові 

права на нерухоме майно та їх обтяження.

Крім цього, визначено процедуру надання витягів з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, перелік документів, 
необхідних для їх отримання, права та обов'язки суб'єктів, що є 
учасниками зазначеної процедури:

а) надання витягу або відмова в його наданні здійснюється у 
строк, що не перевищує 2 робочих днів з моменту 
прийняття заяви про надання витягу. 

б) Розмір плати за надання витягу встановлює Кабмін
Постанова КМУ
"Про затвердження граничних норм витрат на 

740 13.07.2011 Затверджено :
1) граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що 



копіювання або друк документів, що надаються за 
запитом на інформацію " (діє з 

27 липня 2011)

надаються за запитом на інформацію згідно Закону України "Про 
доступ до публічної інформації":
а) Копіювання або друк копій документів формату А4 - не більше ніж 

0,1 % розміру мінімальної заробітної плати за сторінку
(на сьогодні це ≈0,96 коп.)

б)Копіювання або друк копій документів формату А3 - не більше ніж 
0,2 % розміру мінімальної заробітної плати за сторінку
(на сьогодні це ≈1,92 коп.)

в) Копіювання або друк копій документів з інформацією, що потребує 
її відокремлення, приховування тощо - від 0,3% до 0,5% розміру 
мінімальної заробітної плати за сторінку
(на сьогодні це ≈2,88 коп.)

Конкретні розміри витрат затверджуються розпорядниками 
інформації, зокрема для виконавчих структур Львівської міської ради це 
може зробити виконавчий комітет або безпосередньо кожен 
департамент 

Постанова КМУ
"Деякі питання відшкодування відсотків за 

користування кредитами, наданими банками для 
будівництва, реконструкції та переоснащення 
об'єктів інфраструктури розміщення в рамках 
підготовки та проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"

760 06.07.2011

(діє з 
22 липня 2011)

1) Затверджено Порядок та умови здійснення часткового 
відшкодування відсотків за користування кредитами, наданими 
банками для будівництва, реконструкції та переоснащення об'єктів 
інфраструктури розміщення в рамках підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2) Відшкодування здійснюється власникам об'єктів інфраструктури 
розміщення, зазначеним у Державній цільовій програмі підготовки 
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу

3) Рішення про відшкодування приймається Укрєвроінфрапроектом на 
підставі пропозицій, що вносяться конкурсною комісією з розгляду 
питань щодо визначення власників об'єктів, яким будуть частково 
відшкодовані відсотки за користування кредитами

4) Конкурсна комісія на засіданні шляхом відкритого голосування 
формує пропозиції щодо переможців конкурсу за такими 
критеріями:

а) стан виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті 
становить 40 і більше відсотків;

б) строк здачі в експлуатацію об'єкта 
в) номерний фонд об'єктів - не менш як 30 номерів;
г) площа номерів у об'єктах - не менша, ніж передбачено ДСТУ 

4269;



д) наявність приміщень для надання послуг з харчування, а 
також додаткових приміщень для надання інших послуг в 
об'єктах.

5) Перевага надається учасникам конкурсу, які здійснюють будівництво, 
реконструкцію, переоснащення об'єктів у містах з найбільшим 
дефіцитом номерів для розміщення осіб, акредитованих УЄФА

Постанова КМУ
" Про утворення Державного концерну "Спортивні 

арени України""

764 13.07.2011

(діє з 
23 липня 2011)

1) Утворено Державний концерн "Спортивні арени України" з 
включенням до його складу 3-ьох держпідприємств, у тому числі і 
Державне підприємство "Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 
2012 у м. Львові"

2) Затверджено Статут цього конценру

Постанова КМУ
"Про затвердження Порядку залучення 

громадськості до обговорення питань щодо 
прийняття рішень, які можуть впливати на стан 
довкілля"

771 29.06.2011

(діє з 
29 липня 2011)

1) Визначено процедуру залучення громадськості до обговорення питань 
щодо прийняття рішень у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

2) Рішення – це:
а) нормативно-правові акти;
б) висновки державної екологічної експертизи;
в) проекти містобудівної документації на місцевому рівні 

(генеральні плани населених пунктів, плани зонування та 
детальні плани територій);

г) плани природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що 
фінансуються за рахунок коштів фондів охорони 
навколишнього природного середовища.

3) Громадське обговорення передбачає:
а) інформування громадськості про початок розгляду проекту 

рішення та можливість узяти в ньому участь;
б) забезпечення доступу громадськості до проекту рішення, 

документів, на підставі яких приймається таке рішення, та 
іншої необхідної інформації;

в) надання можливості громадськості подавати пропозиції 
(зауваження) для врахування під час прийняття рішення, 
брати участь у громадських слуханнях та інших формах 
громадського обговорення;

г) розгляд поданих пропозицій (зауважень);
д) інформування громадськості про врахування чи відхилення 

поданих пропозицій (зауважень) із зазначенням підстави;
е) забезпечення ознайомлення громадськості з прийнятим 



рішенням.
4) Організатором громадського обговорення може бути орган виконавчої 

влади, який приймає рішення, орган місцевого самоврядування або 
замовник проекту такого рішення

5) Під час громадського обговорення можуть проводитися громадські 
слухання

Розпорядження КМУ
"Деякі питання завершення 2011/12 навчального 

року у зв'язку з проведенням в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"

686-р 13.07.2011

(діє з 
13 липня 2011)

1) Рекомендовано органам місцевого самоврядування, у 
підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади, завершити до 
25 травня 2012 р. заняття в навчальних закладах незалежно від їх 
типу і форми власності.

2) Завершити до 7 червня 2012 р. проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання;

Наказ Міністерства соціальної політики України
"Про затвердження Порядку виплати надбавки за 

вислугу років працівникам державних та 
комунальних установ соціального захисту 
населення"

239 15.06.2011

(діє з 
01 вересня 2011 року)

1) Надбавка за вислугу років установлюється працівникам державних та 
комунальних установ соціального захисту населення залежно від 
стажу роботи в такому розмірі:

а) Стаж роботи понад 3 роки – 10 % до посадового окладу
б) Стаж роботи понад 10 років - 20% до посадового окладу
в) Стаж роботи понад 20 років – 30 % до посадового окладу

2) Надбавка за вислугу років виплачується:
а) керівникам установ соціального захисту населення та їх 

заступникам з основного виду діяльності,
б) керівникам структурних підрозділів та їх заступникам із 

соціальної, психологічної, педагогічної, фізичної, медичної, 
трудової, професійної реабілітації, надання соціальних 
(соціально-медичних) послуг (допомог), соціального 
обслуговування, медичного супроводу, спостереження, 
забезпечення стаціонарного проживання тощо, 

в) інструкторам з трудової адаптації, 
г) методистам з професійної реабілітації, 
д) організаторам культурно-дозвіллєвої діяльності, 
е) фахівцям із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома, 

з фізичної реабілітації), 
ж) соціальним працівникам.

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства

"Про затвердження Порядку прийняття в 
експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових 

91 24.06.2011

(діє з 
27 липня 2011)

1) Визначено процедуру та умови прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом індивідуальних (садибних) житлових будинків, 
садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, прибудов 
до них, збудованих до 31.12.2009 без дозволу на виконання 
будівельних робіт, заяви про прийняття в експлуатацію яких подано 



будинків, садових, дачних будинків, господарських 
(присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, 
громадських будинків I та II категорій складності, які 
збудовані без дозволу на виконання будівельних 
робіт, і проведення технічного обстеження їх 
будівельних конструкцій та інженерних мереж"

до 31.12.2012..
2) Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно

Інспекцією архбудконтролю за результатами технічного обстеження 
будівельних конструкцій та інженерних мереж та за наявності 
документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт

3) Замовник подає до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про 
прийняття в експлуатацію об'єкта, до якої додаються:

а) 2-а примірники заповненої декларації про готовність об'єкта 
до експлуатації;

б) звіт про проведення технічного обстеження будівельних 
конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх 
відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації;

в) засвідчені в установленому порядку копії документа, що 
посвідчує право власності чи користування земельною 
ділянкою, на якій розміщено об'єкт;

г) засвідчені в установленому порядку копії технічного паспорта, 
виданого БТІ.

4) Інспекція розглядає документи та приймає протягом 30-ти днів з дати 
їх подання рішення про реєстрацію декларації або її повернення.

5) Замовник зобов'язаний протягом 7-ми календарних днів з дня 
прийняття в експлуатацію об'єкта подати копію декларації
місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими 
органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу 
державної статистики

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства

"Про затвердження Порядку ведення єдиного 
реєстру отриманих повідомлень про початок 
виконання підготовчих і будівельних робіт, 
зареєстрованих декларацій про початок виконання 
підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів 
на виконання будівельних робіт, зареєстрованих 
декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та 
виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких 
декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів"

92 24.06.2011

(діє з 
05 серпня 2011 року)

На виконання Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" визначено механізм ведення єдиного реєстру отриманих 
повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, 
зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і 
будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, 
зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та 
виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі 
таких дозволів і сертифікатів



Моніторинг 


актів чинного законодавства та змін до них, 


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


Період: липень 2011

		Назва нормативного акта

		номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


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

		3521-VI

		16.06.2011

(діє з 

17 липня 2011 року)

		Удосконалено процедуру посвідчення права власності на землю шляхом усунення прогалин та встановлення механізму щодо:

1) здійснення відміток про перехід права власності на державних актах  - у разі отримання 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 ділянку її набувачем (новим власником) у випадку, коли угоду про відчуження земельної ділянки було укладено, 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 ділянку державним нотаріусом відповідного державного нотаріального архіву у випадку припинення діяльності нотаріуса, який посвідчив (видав) угоду щодо ділянки, державний акт на право власності на яку виданий не був;

Встановлено, що строк видачі державного акта на право власності на земельну ділянку - 30 календарних днів, а також визначено відповідальність за порушення цього строку . 



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


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

		3525-VI

		16.06.2011

(діє з 10 липня 2011)

		Уточнено та розширено поняття "багатодітна сім’я".


Щоб вважитись багатодітною, сім’я повинна відповідати таким критеріям:

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) проживати разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховувати 



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


"Про забезпечення комерційного обліку природного газу“




		3533-VI

		16.06.2011

(діє з 09 липня 2011)

		Мета  - запровадження обліку використаного населенням природного газу в побуті та скорочення видатків з Державного бюджету на субсидії і пільги для його оплати.

1) закон зобов’язує суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу, забезпечити встановлення лічильників газу споживачам, а саме:

1) для  населення, що проживає у:

· квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, зокрема на опалення, -  до 1 січня 2012 року; 

· квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, -  до 1 січня 2016 року;

· квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року;

2) для інших споживачів - до 1 липня 2011 року.

2) Джерелами фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу є: 

1) для  населення: власні та залучені кошти суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу на відповідній території; кошти відповідного бюджету; інші джерела.

2) для інших споживачів —  кошти фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання. 


2) Норми закону передбачають припинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, у разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу





		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“ Про внесення змін до статті 171 Закону України "Про електроенергетику" щодо умов стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел “

		3549-VI

		17.06.2011

(діє з 13 липня 2011)

		3) Починаючи з 1 січня 2013 року, на об'єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків (з 2014 року - 50 відсотків)  можна застосовувати "зелений тариф" для оплати електроенергії

(Фактично відтерміновано запровадження цих додаткових умов!!! 


Оскільки чинний закон передбачав, що "зелений" тариф застосовується для сонячної енергетики за умови, що вже з 2012 року частка матеріалів і сировини українського походження в сонячних модулях повинна складати не менш ніж 30%)

4) також дещо полегшено умови застосування "зеленого тарифу" і для інших (крім сонячної) виробників електроенергії з альтернативних джерел:


1) з 1 січня 2012 року питома вага матеріалів та послуг українського походження у вартості будівництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, повинна становити не менше 15 відсотків, а з 1 січня 2013 року - 30 відсотків

(чинний закон передбачав вже з 2012 року умову щодо 30 % матеріалів і послуг українського походження) 



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень “

		3565-VI

		05.07.2011

(діє з 14 серпня 2011)

		Змінами до Закону України "Про дорожній рух"


5) Звільнено від проходження обов'язкового технічного контролю: 


1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім автомобілів таксі та тих, що використовуються з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби – незалежно від строку експлуатації; 


2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них– зі строком експлуатації до двох років

6) Закріплено на законодавчому рівні для інших категорій автомобілів періодичність проходження обов'язкового технічного контролю (автобуси – двічі на рік, вантажівки – щороку, легкові автівки, що використовуються комерційно і більше 2 років – кожні 2 роки)

7) Відтепер право проводити обов'язковий технічний контроль одержали  усі суб'єкти господарювання, які мають обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища (суб'єкти обов'язкового технічного контролю).

Уряд визначає перелік обладнання, необхідного для одержання права на здійснення технічного контролю транспортних засобів, а також документів, що подаються суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю для одержання такого права


8) Визначено вичерпний перелік елементів автомобіля, які перевірятимуться під час проведення обов'язкового технічного контролю, а саме:


1) системи гальмового і рульового керування; 

2) зовнішні світлові прилади;

3) пневматичні шини та колеса; 

4) світлопропускання скла; 

5) газобалонне обладнання (за наявності);

6) інші елементи у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища 

Змінами до Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт":

9) Скасовано:


1) обов'язкову вимогу до водія (якщо він не є власником транспортного засобу) мати при собі нотаріально посвідчену довіреність на право керування таким автомобілем

2) вимогу для водіїв автомобілів, що здійснюються транспортні перевозки, щодо обов'язкової наявності дорожнього (маршрутного) листа і документів на вантаж, що перевозиться.

Відтепер водію достатньо мати при собі - посвідчення водія та реєстраційний документ  на автомобіль !!!


Змінами до Законів України "Про страхування", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів":


10) зобов'язано страховиків укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, лише за умови проходження зазначеними транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними


Змінами до Закону України "Про міліцію" встановлюється вичерпний перелік підстав для зупинення працівниками міліції транспортних засобів, а саме:

11) порушення правил дорожнього руху водіями; 

12) відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; 

13) наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення ДТП, злочину чи адміністративного правопорушення; 

14) перебування транспортного засобу в розшуку; 

15) наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; 

16) необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП, злочину чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; 

17) необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів чи матеріалів ДТП;

18) проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб; 

19) виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами; 

20) якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; 

21) порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. 

Увага!!! Зобов'язано працівника підрозділу міліції обов'язково повідомити водієві про причину зупинення транспортного засобу, суть вчиненого правопорушення.






		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні“




		3568-VI

		05.07.2011

(діє з початку фінальної частини чемпіонату Євро- 2012 і втрачає чинність через 30 днів після його закінчення)

		22) Встановлюється скорочена процедура провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинення яких найбільш ймовірне під час проведення масових спортивних або інших культурно-видовищних заходів (придбання, зберігання наркотичних засобів, крадіжка, хуліганство, розпивання алкогольних напоїв, азартні ігри, непокора працівнику міліції тощо)


1) скорочений строк затримання особи – до однієї доби

2) скорочений строк розгляду уповноваженим органом (судом або уповноваженою особою органу внутрішніх справ) справ зазначеної категорії  - протягом доби

3) скорочений строк оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності - протягом трьох днів з дня винесення постанови

23) передбачено новий вид покарання - заборона відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на час проведення фінальної частини, що може бути застосований судом до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення під час проведення масового спортивного заходу, 

24) Встановлюється скорочена процедура розгляду справ про примусове видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які вчинили правопорушення, вказані у цьому Законі



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги“

		3569-VI

		05.07.2011

(діє з 03 вересня 2011)

		Вносяться поправки до законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання» та Господарський кодекс України, якими уточнюється порядок розрахунків за житлово-комунальні послуги

25) Уточнено норму ст.276 Господарського кодексу України, яка передбачала, що "оплата енергії, що відпускається, здійснюється, як правило, у формі попередньої оплати", що суперечило ЗУ " Про житлово-комунальні послуги ". Тепер вказано, що "оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору"


26) Закріплено на рівні ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" обов’язок виробника здійснити перерахунок платежів за час відсутності надання житлово-комунальних послуг у статті 16.


27) Встановлено, що плата за житлово-комунальні послуги нараховується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (раніше – не передбачалось, що уряд визначає такий порядок, )






		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України“

		3609-VI

		07.07.2011

(діє з 06 серпня 2011)

		Загальні нововведення:

28) повернуто можливість платникам податків діяти відповідно до узагальнюючих податкових консультацій, у разі зміни чи скасування яких платника податків не може бути притягнуто до відповідальності (нагадаємо - зі вступом в силу Податкового кодексу подібними перевагами користувались лише індивідуально надані роз’яснення)

29) відтепер податкова декларація вважається неподаною лише у разі, якщо вона була неправильно заповнена, а податковий орган прислав платнику письмову відмову в її прийнятті. (раніше інспектори нерідко безпідставно відмовлялись приймати декларації, які з якихось причин їх не влаштовували)

30) З 1 січня 2012 року платники податків, при бажанні, можуть отримувати податкові консультації  в електронній формі (зокрема, ті, хто подають звітність в електронній формі)

31) видалено норму, що встановлювала відповідальність за заниження від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток навіть у разі, коли воно не призводило до заниження податкового зобов’язання

32) зменшено максимальний розмір фінансових санкцій за донарахування контролюючими органами податкового зобов’язання - до 50 % суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (ст. 127 ПКУ) 

33) скасовано штрафні санкції  (у вигляді 25% заниженої суми податку) за неподання фізичними особами декларації чи включення до неї недостовірних даних, якщо такі дії призвели до заниження суми оподаткованого доходу 

(За неподання декларації залишається лише загальний штраф розміром 170 гривень)

34) до кінця 2011 року продовжено пільговий період, коли фінансові санкції за порушення податкового законодавства не застосовуються до платників податку на прибуток та тих, що перейшли на загальну систему оподаткування

35) надано право органам податкової служби вимагати від суб’єктів господарювання пояснення з виникаючих питань (хоча не уточнюється, у якій формі і у які строки повинні надаватись такі пояснення).


36) введено мораторій на проведення перевірок фізичних осіб — підприємців, не зареєстрованих платниками ПДВ

37) послаблено умови добровільної реєстрації платником ПДВ -  достатньо наявність статутного капіталу або балансової вартості активів в розмірі 300 тис. грн. (не обов’язково досягнення обороту в 300 тис. гривень або річної присутності на ринку)

38)  на реєстрацію накладної відтепер буде відводитись 20 календарних днів після виписки (на даний час діє система день-у-день)





		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України "

		3614-VI

		07.07.2011

(діє з 07 серпня 2011)



		Мета - посилення фінансової самодостатності місцевих бюджетів шляхом спрощення доступу місцевих бюджетів до кредитних ресурсів, розширення переліку доходів і упорядкування витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів, а також визначення додаткового джерела фінансування дорожнього господарства комунальної власності

39) надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення міським радам міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів (раніше – понад п’ятсот тисяч)

40) надано право місцевому фінансовому органу за рахунок бюджетних коштів залучати суб'єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління місцевим боргом


41) знято обмеження щодо гарантійних зобов’язань громад на здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій (раніше сума таких зобов’язань не могла перевищувати 100% прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку)

Тепер - сума гарантійних зобов’язань громад на здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій не включається до загальної суми місцевого боргу та відповідно не обмежується

42) збільшено розмір допустимого місцевого боргу до 200% прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (раніше обсяг місцевого боргу обмежувався 100 відсотками)

43) Мінфін відтепер буде вести Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій

44) На рівні кодексу прийняли норму, що передбачає надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності тощо (ст. 69 та нова стаття 1031), а також визначено механізм розподілу субвенції між місцевими бюджетами та порядок перерахування 

(раніше – субвенції встановлювались на рівні закону про держбюджет, а розподілятись могли рішеннями уряду)

Субвенція передбачена за рахунок 15 % доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом фінансування дорожніх робіт.


45) упорядковано складові бюджету розвитку місцевих бюджетів, зокрема:

1)  включено до доходів бюджету розвитку податок на нерухоме майно та кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, 

2) віднесено до витрат бюджету розвитку платежі щодо виконання зобов’язань за місцевими гарантіями та надання кредитів щодо реалізації програм та заходів, покладених на органи місцевого самоврядування

46) встановлена «скорочена» (у порівнянні з передбаченою чинними нормами Регламенту ВРУ) процедура розгляду проекту закону України про Державний бюджет України на наступний рік, зокрема:

1) строки надання народним депутатам України порівняльної таблиці, висновків та пропозицій до названого проекту перед його розглядом у другому читанні скорочуються з п’яти до двох днів


2) бюджет приймається в цілому одразу після його прийняття у другому читанні, без винесення на третє читання. При цьому, скорочується і саме друге читання

3) нова редакція статей не містить приписів щодо можливості направлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік на повторне друге чи повторне третє читання



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів "




		3673-VI

		08.07.2011

(діє з 01 січня 2012)

1) 

		2) Дія Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з проведенням на території України футбольних матчів у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України серед команд професіональних клубів, а також футбольних матчів під егідою ФІФА та/або УЄФА

3) Спеціальні суб'єкти забезпечення громадського порядку - МВС та  МНС


4) Кожна спортивна споруда для занять футболом повинна мати, зокрема:

1) затверджену стратегію забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, план забезпечення громадського порядку, план евакуації (не визначено хто повинен це затверджувати, тому є сумнів щодо виконання)

2) приміщення (не менше двох) з функцією пункту невідкладної або першої медичної допомоги

3) відокремлену ложу для почесних гостей з окремим входом

4)  обладнану систему відео спостереження


5) обладнання, необхідне для використання електронного квитка, у тому числі систему турнікетів

6) приміщення для роботи міліції та окреме приміщення для тимчасового тримання правопорушників

5) Визначено обов’язки оператора спортивної споруди, організатора футбольного матчу та футбольного клубу, зокрема:


1) Організатор футбольного матчу, оператор спортивної споруди та футбольний клуб несуть відповідальність за забезпечення громадського порядку безпеки на території спортивної споруди, її трибунах, а міліція - на території, прилеглій до спортивної споруди, на шляхах евакуації та в громадських місцях населеного пункту, у якому проводиться матч

6) Визначено права і обв’язки глядачів, зокрема:


1) зобов’язані виконувати законні вимоги стюардів, волонтерів, працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та правоохоронних органів

2) заборонено перебувати на території спортивної споруди у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

3) заборонено проносити та/або вживати на території спортивної споруди алкогольні, слабоалкогольні напої або пиво у скляній тарі

7) За правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів до суб'єктів забезпечення громадського порядку (оператор споруди, організатор матчу, футбольний клуб, міськрада, обладміністрація, МВС, МНС) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:


1) неоснащення спортивної споруди відеокамерами

2) нерозміщення правил поведінки і правил пожежної безпеки

3) несвоєчасного інформування визначених законом органів про дату і час проведення заходу

4) неповідомлення футбольним клубом встановлених законом осіб про організований виїзд глядачів

5) інше



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про судовий збір“




		3674-VI

		08.07.2011

(діє з 01 листопада 2011)



		47) визначено правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору 

(замість нині чинного державного мита)

48) до суду оплачуватиметься тільки судовий збір, який включає в себе державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

49) скасувано декрет КМУ "Про державне мито" в частині, що стосується справляння мита за подання документів у судові органи


50) дещо зменшено перелік пільг при справлянні судового збору (у порівнянні з держмитом)

1) зокрема скасовано пільги по сплаті держмита для позивачів щодо позовів про захист авторського права, а також права на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки (мінімальний судовий збір – 1440 грн., тобто 1.5 мін зарплати)

51) ставки судового збору встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року 

(раніше - у відсотках до розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян)

52)  Впроваджується справляння судового збору за подання заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду та інші, які сьогодні є безкоштовними



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель “

		3681-VI

		08.07.2011

(діє з 03 жвтня 2011)



		1) Розширено перелік випадків, на які не поширюватиметься дія Закону, зокрема 

1) товари і послуги, пов'язані з операціями НБУ


2) платні послуги, що надаються органами влади

3) юридичні послуги, пов'язані із захистом прав та інтересів України

4) товари і послуги, закупівля яких здійснюється Аграрним фондом

5) товари, закупівля яких здійснюється Державним агентством резерву України тощо

2) Частково звужено коло суб’єктів, до яких застосовуються норми Закону про держзакупівлю, оскільки відтепер під цей закон підпадають лише ті підприємства, які відповідають ново встановленим критеріям, а саме таким:

1) підприємство користується податковою пільгою, - протягом користування такою пільгою;


2) підприємство звільнено від обов'язку сплачувати заборгованість перед бюджетами, за єдиним внеском, за зобов'язаннями перед фондами соцстрахування - протягом календарного року від дати такого звільнення;


3) отримує пряму або опосередковану бюджетну підтримку, - протягом календарного року від дати одержання бюджетної підтримки.

3) замінено поняття "закупівля на засадах координації" на поняття "закупівля за рамковими угодами".

1) рамкова угода - правочин, який укладається замовниками з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди

2) Особливості укладення рамкових угод, перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, визначаються Уповноваженим органом (Мінекономіки)

4) доповнено процедуру закупівлі в одного учасника додатковими випадками її застосування, зокрема:

1) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою забезпечення сумісності з наявними товарами


2) закупівлі товарів на товарних біржах

3) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності

53) встановлено імперативну норму, згідно якої договори про закупівлю не можуть змінюватись, за винятком вичерпного переліку випадків, а саме:


1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;


2)  зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 % за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;


3)  покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;


4)  продовження строку дії договору у разі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;


5)  зміни умов у зв'язку із застосуванням положень закону щодо продовження договору на суму не більше 20%

54) Доповнено нормою, згідно якої дозволено продовження дії договору закупівлі на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році



		Постанова КМУ


“Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно“

		703

		22.06.2011


(діє з 


01 січня 2012 року)




		Суть:

55) визначено перелік документів, необхідних для проведення реєстрації, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав, а також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

56) створено Державну реєстраційну службу (Укрдержреєстр) при Мінюсті – яка і буде реєструвати операції з нерухомості (включаючи речові права на землю) і пов'язані з нею обтяження (наприклад, іпотеки) 

(сьогодні – це роблять БТІ, органи земельних ресурсів). 

57) Реєстрація прав на земельні ділянки та прав на будівлі / приміщення буде здійснюватися одним органом і в одному реєстрі - Укрдержреєстрі 

58) весь процес реєстрації повинен буде займати не більше 14 днів з моменту подачі заяви; реєстрація іпотеки і будь-якого іншого обтяження повинна буде здійснюватися не довше одного робочого дня

59) Уточнено перелік документів, на підставі яких отримують свідоцтва про право власності


60) Перелік підстав для відмови в реєстрації скорочено всього до двох пунктів: 

1) з заявою звернулася неналежна особа 

2) в Держреєстрі відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

Крім цього, визначено процедуру надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перелік документів, необхідних для їх отримання, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури: 

1) надання витягу або відмова в його наданні здійснюється у строк, що не перевищує 2 робочих днів з моменту прийняття заяви про надання витягу. 

2) Розмір плати за надання витягу встановлює Кабмін



		Постанова КМУ


"Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію "

		740

		13.07.2011


(діє з 


27 липня 2011)




		Затверджено :

61) граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію згідно Закону України "Про доступ до публічної інформації":


1) Копіювання або друк копій документів формату А4 - не більше ніж 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати за сторінку 

(на сьогодні це ≈0,96 коп.)

2) Копіювання або друк копій документів формату А3 - не більше ніж 0,2 % розміру мінімальної заробітної плати за сторінку

(на сьогодні це ≈1,92 коп.)

3) Копіювання або друк копій документів з інформацією, що потребує її відокремлення, приховування тощо - від 0,3% до 0,5% розміру мінімальної заробітної плати за сторінку

(на сьогодні це ≈2,88 коп.)

Конкретні розміри витрат затверджуються розпорядниками інформації, зокрема для виконавчих структур Львівської міської ради це може зробити виконавчий комітет або безпосередньо кожен департамент 



		Постанова КМУ


"Деякі питання відшкодування відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення об'єктів інфраструктури розміщення в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"

		760

		06.07.2011


(діє з 


22 липня 2011)




		62) Затверджено Порядок та умови здійснення часткового відшкодування відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення об'єктів інфраструктури розміщення в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

63) Відшкодування здійснюється власникам об'єктів інфраструктури розміщення, зазначеним у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

64) Рішення про відшкодування приймається Укрєвроінфрапроектом на підставі пропозицій, що вносяться конкурсною комісією з розгляду питань щодо визначення власників об'єктів, яким будуть частково відшкодовані відсотки за користування кредитами

65) Конкурсна комісія на засіданні шляхом відкритого голосування формує пропозиції щодо переможців конкурсу за такими критеріями:


1) стан виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті становить 40 і більше відсотків;


2) строк здачі в експлуатацію об'єкта 


3) номерний фонд об'єктів - не менш як 30 номерів;


4) площа номерів у об'єктах - не менша, ніж передбачено ДСТУ 4269;


5) наявність приміщень для надання послуг з харчування, а також додаткових приміщень для надання інших послуг в об'єктах.


66) Перевага надається учасникам конкурсу, які здійснюють будівництво, реконструкцію, переоснащення об'єктів у містах з найбільшим дефіцитом номерів для розміщення осіб, акредитованих УЄФА






		Постанова КМУ


" Про утворення Державного концерну "Спортивні арени України""

		764

		13.07.2011


(діє з 


23 липня 2011)




		67) Утворено Державний концерн "Спортивні арени України" з включенням до його складу 3-ьох держпідприємств, у тому числі і Державне підприємство "Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові"

68) Затверджено Статут цього конценру



		Постанова КМУ


"Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля"

		771

		29.06.2011


(діє з 


29 липня 2011)




		69) Визначено процедуру залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища

70) Рішення – це:


1) нормативно-правові акти;


2) висновки державної екологічної експертизи;


3) проекти містобудівної документації на місцевому рівні (генеральні плани населених пунктів, плани зонування та детальні плани територій);


4) плани природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що фінансуються за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища.


71) Громадське обговорення передбачає:


1) інформування громадськості про початок розгляду проекту рішення та можливість узяти в ньому участь;


2) забезпечення доступу громадськості до проекту рішення, документів, на підставі яких приймається таке рішення, та іншої необхідної інформації;


3) надання можливості громадськості подавати пропозиції (зауваження) для врахування під час прийняття рішення, брати участь у громадських слуханнях та інших формах громадського обговорення;


4) розгляд поданих пропозицій (зауважень);


5) інформування громадськості про врахування чи відхилення поданих пропозицій (зауважень) із зазначенням підстави;


6) забезпечення ознайомлення громадськості з прийнятим рішенням.


72) Організатором громадського обговорення може бути орган виконавчої влади, який приймає рішення, орган місцевого самоврядування або замовник проекту такого рішення

73) Під час громадського обговорення можуть проводитися громадські слухання



		Розпорядження КМУ


"Деякі питання завершення 2011/12 навчального року у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"

		686-р

		13.07.2011


(діє з 


13 липня 2011)




		74) Рекомендовано органам місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади, завершити до 25 травня 2012 р. заняття в навчальних закладах незалежно від їх типу і форми власності.

75) Завершити до 7 червня 2012 р. проведення зовнішнього незалежного оцінювання;





		Наказ Міністерства соціальної політики України

"Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"

		239

		15.06.2011


(діє з 


01 вересня 2011 року)




		76) Надбавка за вислугу років установлюється працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення залежно від стажу роботи в такому розмірі:


1) Стаж роботи понад 3 роки – 10 % до посадового окладу

2) Стаж роботи понад 10 років - 20% до посадового окладу

3) Стаж роботи понад 20 років – 30 % до посадового окладу

77) Надбавка за вислугу років виплачується:


1)  керівникам установ соціального захисту населення та їх заступникам з основного виду діяльності,

2)  керівникам структурних підрозділів та їх заступникам із соціальної, психологічної, педагогічної, фізичної, медичної, трудової, професійної реабілітації, надання соціальних (соціально-медичних) послуг (допомог), соціального обслуговування, медичного супроводу, спостереження, забезпечення стаціонарного проживання тощо, 

3)  інструкторам з трудової адаптації, 

4) методистам з професійної реабілітації, 

5) організаторам культурно-дозвіллєвої діяльності, 

6) фахівцям із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома, з фізичної реабілітації), 

7) соціальним працівникам.



		Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

"Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж"

		91

		24.06.2011


(діє з 


27 липня 2011)




		78) Визначено процедуру та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, прибудов до них, збудованих до 31.12.2009 без дозволу на виконання будівельних робіт, заяви про прийняття в експлуатацію яких подано до 31.12.2012..

79) Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно Інспекцією архбудконтролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт

80) Замовник подає до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта, до якої додаються:


1) 2-а примірники заповненої декларації про готовність об'єкта до експлуатації;


2) звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації;


3) засвідчені в установленому порядку копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт;


4) засвідчені в установленому порядку копії технічного паспорта, виданого БТІ.


81) Інспекція розглядає документи та приймає протягом 30-ти днів з дати їх подання рішення про реєстрацію декларації або її повернення.

82) Замовник зобов'язаний протягом 7-ми календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об'єкта подати копію декларації місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики



		Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

"Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів"

		92

		24.06.2011


(діє з 


05 серпня 2011 року)




		На виконання Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" визначено механізм ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів





