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3613-VI
07.07.2011
діє з 01.01.2012

1. Відповідно до Закону, Державний земельний кадастр (надалі - ДЗК)– це єдина державна 
геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону 
України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну 
характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.
2. Згідно Закону при формуванні земельної ділянки повинна бути здійснена її реєстрація шляхом:

 внесення до ДЗК відомостей про ділянку.
 відкриття на ділянку Поземельної книги.
 присвоєння їй кадастрового номера.

4. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюватиметься за місцем її розташування 
відповідним Державним кадастровим реєстратором. Державним кадастровим реєстратором 
може бути громадянин України, який має вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж
землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки. Державний кадастровий 
реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора та власну печатку.
5. Для здійснення державної реєстрації власнику, користувачу земельної ділянки необхідно 
буде подати Державному кадастровому реєстратору:
- заяву (за встановленою формою);
- оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
- документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі 
електронного документа;
- документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.
6. Для прийняття рішення про здійснення державної реєстрації земельної ділянки або про 
відмову у її вчиненні Закон встановлює 14-денний строк з дня подання необхідних документів. 
7. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається 
витяг з Державного земельного кадастру, складовою частиною якого є кадастровий план 
земельної ділянки.



8. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.
9. Варто зазначити, що відомості Державного земельного кадастру будуть відкритою 
інформацією і оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів.
10. Також Закон передбачає відміну з 2013 року державних актів на право власності на
земельні ділянки.
11. Варто зазначити, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону, земельні 
ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються 
сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі якщо відомості про 
зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація 
здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників 
(користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).
12. У разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, 
розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер 
на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера 
інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння.
13. Крім того, Закон передбачає низку змін та доповнень до деяких нормативних актів, зокрема 
до ЗУ "Про землеустрій" (N 858-IV від 22.05.2003 р.), якими, серед іншого, визначається 
виключний перелік технічної документації із землеустрою, та до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, якими встановлюється адміністративна відповідальність 
державних кадастрових реєстраторів за порушення законодавства про Державний земельний 
кадастр.

Закон України
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
здійснення спільної діяльності"

3686-VI 08.07.2011
діє з 06.08.2011

1. Встановив, що вкладом у спільну діяльність не може бути майно, яке належить до основних
фондів підприємств державної власності, що не підлягають приватизації.
2. Скасовано норму про те, що Кабмін затверджує типовий договір про спільну діяльність,
стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства,
у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків.
3. Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств,
установ і організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка
держави перевищує 50 відсотків, має становити не менш як 50 відсотків (раніше було більш як
50%) спільного майна учасників спільної діяльності.

Постанова Кабінету Міністрів 
України

872 15.08.2011
діє з 20.08.2011

Розроблено порядок, який надасть можливість дітям з певними вадами розвитку навчатися у 
звичайних загальноосвітніх навчальних закладах.



"Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах"

Зокрема, постановою встановлено:
1. Рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням приймається керівником 
загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення за умови 
наявності необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних педагогічних кадрів і 
приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
2. Власник загальноосвітнього навчального закладу виділяє в установленому порядку кошти
для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень таких закладів дітей з 
особливими освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної та методичної 
бази, забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх 
послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням, сприяє 
провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо придбання транспортних засобів 
для підвезення таких дітей до місця навчання та додому.
3. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність класів з 
інклюзивним навчанням становить не більш як 20 учнів, з них:

 одна - три дитини з розумовою відсталістю або вадами опорно-рухового апарату, або 
зниженим зором чи слухом, або затримкою психічного розвитку тощо;

 не більш як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мовлення, або 
складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з 
розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку), або тих, що пересуваються на візках.
4. Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними 
планами для загальноосвітніх навчальних закладів, а також спеціальними підручниками.

Постанова Кабінету Міністрів 
України
"Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів 
України з питань державної 
реєстрації юридичної особи та 
фізичної особи - підприємця"

849 10.08.2011
діє з 12.08.2011

У зв’язку з відміною свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, постановою вносяться зміни у відповідні нормативно-правові акти, в частині заміни
«копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" на слова 
"виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців". Таким чином, на сьогодні, для одержання різноманітних дозволів необхідно 
подавати виписку або витяг з  реєстру, а не копію свідоцтва як було раніше.

Постанова Кабінету Міністрів 
України
"Деякі питання надання 
Державним агентством 
земельних ресурсів та його 
територіальними органами 
платних адміністративних 
послуг"

835 01.08.2011
діє з 06.08.2011

Кабінет Міністрів визначив перелік платних адміністративних послуг, що надаються 
Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами. А також, 
встановив їх вартість. Зокрема, серед них:

 Державна реєстрація земельної ділянки – 93 грн.
 Державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, 

державного акта на право постійного користування земельною ділянкою – 102 грн.
 Державна реєстрація права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі 

цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про 



право на спадщину - 97 грн.
 Державна реєстрація договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та 

відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) 
земельної ділянки – 129  грн.

 Заміна державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на 
право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення 
громадян та юридичних осіб – 182 грн.

Постанова Кабінету Міністрів 
України
"Про внесення змін до Методики 
оцінки об'єктів оренди"

832 03.08.2011
діє з 12.08.2011

1. Дана Методика стосується оцінки майна державних підприємств, установ та організацій, 
іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній 
власності, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або 
перебуває у комунальній власності
2. У прийнятих змінах законодавець уточнив норму щодо порядку проведення оцінки. А саме, 
вказав, що оцінка обов'язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед 
продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого 
договору остання оцінка об'єкта оренди була проведена більш як три роки тому.
3. Встановлено обов’язок проведення незалежної оцінки не тільки нерухомого, але і всього 
окремого індивідуально визначеного майна.

Постанова Кабінету Міністрів 
України
"Про внесення змін до 
Положення про порядок видачі 
посвідчень водія та допуску 
громадян до керування 
транспортними засобами"

922 31.08.2011
Не набрав 
чинності

Спрощена процедура обміну водійського посвідчення. А саме, скасовано норму, відповідно до 
якої особам, які протягом останніх 12 місяців не керували транспортними засобами, обмін 
посвідчень водія проводився після складення теоретичного і практичного іспитів. Тобто, на 
сьогодні обмін посвідчення водія здійснюється без складання іспиту.

Постанова Кабінету Міністрів 
України
"Про внесення змін до пункту 67 
Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, 
пов'язаної із захистом прав 
дитини"

913 31.08.2011
Діє з 03.09.2011

1. Деталізовано процедуру отримання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого 
майна, право власності на яке або право користування яким має дитина. А саме:
відповідний дозвіл надається виконавчим органом міської ради за поданням служби у справах 
дітей після проведення зазначеною службою перевірки документів за місцем знаходження 
майна протягом одного місяця з дня надходження заяви на вчинення правочинів щодо 
нерухомого майна дитини лише у разі гарантування збереження її права на житло і 
оформляється рішенням, витяг з якого видається заявникам службою у справах дітей.
2. Для здійснення правочинів щодо нерухомого майна дитини батьки, опікуни або 
піклувальники подають службі у справах дітей необхідні передбачені Порядком документи. 
Служба у справах дітей розглядає протягом 10 робочих днів подані документи та з'ясовує 
наявність (відсутність) обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на 
вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.



Указ Президента
"Питання Уповноваженого 
Президента України з прав 
дитини"

811/2011 11.08.2011
діє з 11.08.2011

1. Цим указом при Адміністрації Президента запроваджено посаду Уповноваженого 
Президента України з прав дитини. 
Основними завданнями Уповноваженого є:
1) постійний моніторинг додержання в Україні конституційних прав дитини, виконання Україною 
міжнародних зобов'язань у цій сфері та внесення в установленому порядку Президентові 
України пропозицій щодо припинення і запобігання повторенню порушень прав і законних 
інтересів дитини;
2) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів 
Президента України з питань прав та законних інтересів дитини;
3) здійснення заходів, спрямованих на інформування населення про права та законні інтереси 
дитини. 
Зокрема, уповноважений має право:
1) брати у встановленому порядку участь в опрацюванні проектів законів, актів Президента 
України з питань прав та законних інтересів дитини;
2) відвідувати в установленому порядку спеціальні установи для дітей, заклади соціального 
захисту дітей та інші заклади, в яких перебувають діти, у тому числі місця тримання затриманих, 
попереднього ув'язнення, установи виконання покарань, психіатричні заклади, спеціальні 
навчально-виховні установи, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію про 
умови їх тримання;
3) одержувати в установленому порядку від державних підприємств, установ, організацій 
необхідні інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, з питань, що 
належать до компетенції Уповноваженого;
4) залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань 
представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань 
громадян, а також експертів, учених та фахівців, у тому числі на договірній основі;
5) вивчати в установленому порядку стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей і 
закладах соціального захисту дітей, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах.

Наказ Міністерства освіти і
науки України
"Про затвердження Концепції
розвитку інклюзивного
навчання"

912 01.10.2010

1. Відповідно до норм Концепції, інклюзивне навчання - це комплексний процес забезпечення
рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно
орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-
пізнавальної діяльності таких дітей.
2. Серед основних завдань Концепції:

 удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного
забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;



 запровадження інноваційних освітніх технологій в контексті форм інклюзивного підходу
та моделей надання спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми
потребами, в тому числі з інвалідністю;
 формування освітньо-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми
потребами шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу;
 впровадження інклюзивної моделі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з
урахуванням потреби суспільства;
 удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які
працюють в умовах інклюзивного навчання.

Наказ Міністерства соціальної
політики України
"Про затвердження Порядку
здійснення соціального
патрулювання"

283 19.07.2011
діє з 22.08.2011

1. Наказом запроваджується соціальне патрулювання, тобто мобільна форма надання
соціальних послуг відповідними фахівцями поза межами закладів для бездомних осіб.
2. Соціальне патрулювання може здійснюватись:

 працівниками закладів для бездомних осіб,
 представниками громадських і благодійних організацій.

3. Користувачами послуг є бездомні особи віком від 18 років, які через різні обставини
постійно/періодично проживають на вулиці і не користуються або частково користуються
послугами закладів соціального захисту для бездомних осіб.
4. Серед соціальних послуг, які надаються бездомним під час соціального патрулювання -
роздача їжі; видача гуманітарної допомоги (одяг, взуття тощо); надання першої медичної
допомоги; забезпечення санітарно-гігієнічними засобами; направлення бездомних осіб до
центрів обліку для взяття їх на облік; направлення відповідно до потреби до медичних
закладів, установ та організацій.

Наказ Міністерства
регіонального розвитку;
будівництва та житлово-
комунального господарства
України
"Про затвердження Порядку
видачі будівельного паспорта
забудови земельної ділянки"

103
05.07.2011
діє з 12.08.2011

1. На сьогоднішній день у зв’язку з прийняттям Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності", для будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового,
дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300
квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів інженерного захисту,
благоустрою та озеленення земельної ділянки необхідно отримати будівельний паспорт.
2. Для отримання будівельного паспорта забудовник звертається до спеціально уповноваженого 
органу містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо намірів забудови земельної 
ділянки.
До заяви замовником додаються:

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

 засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового 
будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки;



 ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, 
фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок);

 проект будівництва (за наявності).
3. Органи містобудування та архітектури визначають відповідність намірів забудови земельної 
ділянки чинній містобудівній документації (генеральному плану населеного пункту, плану 
зонування та детальному плану території, схемі планування території району) у частині 
функціонального, цільового, будівельного та ландшафтного використання земельної ділянки.
4. На підставі поданих документів відповідний спеціально уповноважений орган містобудування 
та архітектури готує вимоги до забудови земельної ділянки.
5. Технічні умови щодо інженерного забезпечення отримуються замовником самостійно та 
включаються до складу будівельного паспорта.
6. До складу будівельного паспорта входять:

 вимоги до забудови земельної ділянки;
 схема забудови земельної ділянки;
 технічні умови (визначені у вимогах про забудову земельної ділянки);
 проект будівництва (за наявності).

7. У схемі забудови земельної ділянки визначається місце розташування запланованих об'єктів 
будівництва, червоні лінії, лінії регулювання забудови, під'їзди до будівель і споруд, відстань від 
об'єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об'єкта будівництва до меж 
земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, 
місця підключення до інженерних мереж (за наявності).
8. Будівельний паспорт підписується керівником відповідного органу містобудування та 
архітектури.

Наказ Міністерства 
регіонального розвитку; 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України 
"Про затвердження Типового 
положення про архітектурно-
містобудівні ради"

108 07.07.2011
діє з 12.08.2011

1. На виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» було 
перезатверджено Положення про архітектурно-містобудівні ради. Особливих відмінностей з 
попередньо діючим положенням у ньому немає.
2. Згідно наказу, містобудівна рада утворюються за рішенням виконавчого комітету міської ради 
і постійно діє при спеціально уповноваженому органі містобудування та архітектури при 
виконавчому органі міської ради.
3. Рада є дорадчим органом для професійного колегіального розгляду й обговорення 
містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації. 
Рада діє на громадських засадах.
4. Головою Ради є керівник органу, при якому вона створена, - головний архітектор відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці.
5. До складу Ради входять один заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, 
містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, 



представники відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок.
6. Рада розглядає містобудівну та проектну документацію і надає рекомендації з питань 
планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та 
архітектури, а саме:

 визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації, а також 
історико-архітектурних опорних планів;

 будівництва об'єктів;
 архітектурно-планувальних рішень об'єктів будівництва, що розміщуються на територіях, 

на які не розроблені проекти зонування та детальні плани територій.
7. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер 
і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.

Наказ Міністерства 
регіонального розвитку; 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України 
"Про затвердження Порядку 
надання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної 
ділянки, їх склад та зміст"

109
07.07.2011
діє з 12.08.2011

1. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки - документ, що містить 
комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо 
поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних 
ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, 
встановлені законодавством та містобудівною документацією
Містобудівні умови та обмеження є основною складовою вихідних даних.
2. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими 
органами містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з 
дня реєстрації відповідної заяви.
3. Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовником додаються:

 засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності 
(користування) земельною ділянкою;

 ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній 
формі);

 викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
 кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);
 черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності 

містобудівного кадастру);
 фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
 містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта 

будівництва.
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку; 
будівництва та житлово-

1. Встановив перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та 
обмеження не надаються.
Серед них (тут наведені лише деякі з них):



комунального господарства 
України 
"Перелік об'єктів будівництва, 
для проектування яких 
містобудівні умови та 
обмеження не надаються"

 Облаштування автомобільних доріг елементами благоустрою (з'їзди, перехідно-
швидкісні смуги, автобусні зупинки, автопавільйони, білетні каси, майданчики для 
зупинок автотранспорту, пішохідні переходи, крім тих, що влаштовуються на різних 
рівнях з проїзною частиною дороги), влаштування систем сигналізації та регулювання 
дорожнього руху, освітлення аварійно небезпечних ділянок і штучних споруд.

 Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, малі 
архітектурні форми, пристрої вуличної реклами з легких конструкцій, огорожа територій 
та ділянок.

 Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт елементів благоустрою без знесення 
(перенесення) інших споруд чи комунікацій, реконструкція, реставрація, капітальний 
ремонт малих архітектурних форм.

 Дитячі та спортивні майданчики, передбачені містобудівною документацією, всі типи 
озеленення, благоустрій прибудинкових територій.

 Добудова приміщень до 30 м2 та/або їх дообладнання із встановленням окремих 
основних засобів при дотриманні будівельних норм та правил.

 Будівництво садибних (котеджних) житлових будинків, дачних та садових будинків 
загальною площею до 300 м2 з числом надземних поверхів не більше двох, в тому 
числі з господарськими будівлями та спорудами, індивідуальними гаражами в межах 
відведення земельних ділянок без зміни цільового та функціонального призначення, що 
визначається будівельним паспортом земельної ділянки, крім проектної документації на 
будівництво групи будинків (два будинки і більше).

 Улаштування в існуючих житлових будинках, адміністративно-побутових будівлях 
підприємств та громадських будівлях вбудованих приміщень громадського 
призначення, без зміни зовнішнього геометричного контуру будинку в межах 
відведення земельних ділянок без зміни цільового та функціонального призначення, за 
умови їх відповідності архітектурно-планувальним вимогам, що визначаються органом 
містобудування та архітектури.

 Реконструкція, реставрація, перепланування, капітальний ремонт житлових та 
нежитлових приміщень без зміни їх зовнішньої конфігурації, в тому числі мансардних 
поверхів та горищ (без втручання в несучі конструкції), улаштування вхідних груп.

 Капітальний ремонт дахів будівель незалежно від їх площ (без зміни конфігурації).
Наказ Головного управління 
державної служби України
"Про внесення змін до Загальних 
правил поведінки державного 

176 19.07.2011
Не набрав 
чинності

Уточнено, що державний службовець не має права віддавати перевагу будь-яким об'єднанням 
громадян, релігійним організаціям незалежно від їх чисельності, статусу, конфесійності, напрямів 
діяльності тощо.



службовця, затверджених 
наказом Головдержслужби від 
04.08.2010 N 214"

Наказ Мінюсту  України
"Про організацію доступу до 
відомостей Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців"

2009/5
19.08.2011
Не набрав 
чинності

1. Цим наказом запроваджується відкритий загальний доступ до відомостей Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців через мережу Інтернет.
2. Згідно з наказом, на спеціальному веб-сайті Єдиного державного реєстру відображатиметься
інформація про юридичних осіб, про органи державної влади і органи місцевого 
самоврядування як юридичних осіб, про фізичних осіб – підприємців. Крім того, на сайті 
реєстру буде створена спеціальна форма для пошуку інформації.
3. Зокрема, про юридичних осіб буде відкрито інформацію щодо повного найменування 
юридичної особи та скороченого найменування у разі його наявності; ідентифікаційний код 
юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові керівника 
юридичної особи; інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою; місцезнаходження 
реєстраційної справи; дата та назва останньої реєстраційної дії; дані про перебування юридичної 
особи у процесі припинення.
4. Про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб 
міститиметься інформація щодо повного найменування юридичної особи та скороченого - у разі 
його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; 
дата та назва останньої реєстраційної дії.
5. Про фізичних осіб – підприємців буде відкрито інформацію щодо прізвища, ім’я, по батькові 
фізичної особи; інформацію про здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем; 
місцезнаходження реєстраційної справи; дата та назва останньої реєстраційної дії; дані про 
провадження підприємницької діяльності; дані про перебування фізичної особи – підприємця у 
процесі припинення підприємницької діяльності.
6. Пошук інформації на веб-сайті Єдиного державного реєстру здійснюватиметься за критеріями: 
про юридичних осіб – за ідентифікаційним кодом юридичної особи або найменуванням 
юридичної особи; про фізичних осіб – підприємців – за прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної 
особи – підприємця.
7. Згідно з наказом Мін’юсту, доступ до відомостей Реєстру має бути забезпечений протягом 
місяця з дня офіційного опублікування цього нормативного акта.

Наказ Мінюсту  України
"Про затвердження Порядку 
подання та обігу електронних 
документів державному 
реєстратору"

2010/5 19.08.2011
Не набрав 
чинності

1. Створено можливість здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців через Інтернет.
2. Заповнення реєстраційної картки буде здійснюватися за допомогою програми формування та 
подання документів, необхідних суб'єкту підприємницької діяльності для проведення державної 
реєстрації, розміщеної на спеціальному веб-сайті. Через веб-сайт можна буде заповнити 
реєстраційну картку та подати документи, необхідні суб‘єкту підприємницької діяльності для 



реєстрації.
3. На кожний електронний документ формуються:

 файл, який містить документ;
 файл, який містить електронний цифровий підпис заявника.

4. Порядок також передбачає можливість подачі необхідних для реєстрації документів через 
нотаріуса. У такому випадку документи будуть засвідчені електронним цифровим підписом 
нотаріуса.
5. Згідно з наказом, державний реєстратор буде зобов‘язаний двічі на день (у першій та другій 
половині дня) перевіряти наявність нових заяв для проведення державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців. При цьому заявнику автоматично надсилатиметься 
повідомлення, що підтверджуватиме факт одержання заяви.
6. Проходження та розгляд поданих документів також можна буде відстежувати в Інтернеті 
через указаний сайт.
7. У разі відмови у проведенні державної реєстрації, заявник отримає про це повідомлення в 
електронній формі, а також у паперовому вигляді – не пізніше трьох робочих днів з дня 
отримання заяви.
8. У разі реєстрації, замовник отримає про це повідомлення у вигляді електронного документа та 
на паперовому носії за вказаною заявником адресою.



Моніторинг 

актів чинного законодавства та змін до них, 

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


Період: серпень 2011


		Назва нормативного акта

		Номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про Державний земельний кадастр"

		3613-VI

		07.07.2011


діє з 01.01.2012

		1. Відповідно до Закону, Державний земельний кадастр (надалі - ДЗК)– це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

2. Згідно Закону при формуванні земельної ділянки повинна бути здійснена її реєстрація шляхом:


· внесення до ДЗК відомостей про ділянку.


· відкриття на ділянку Поземельної книги.


· присвоєння їй кадастрового номера.


4. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюватиметься за місцем її розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором. Державним кадастровим реєстратором може бути громадянин України, який має вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки. Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора та власну печатку.


5. Для здійснення державної реєстрації власнику, користувачу земельної ділянки необхідно буде подати Державному кадастровому реєстратору:

- заяву (за встановленою формою);

- оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

- документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;

- документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

6. Для прийняття рішення про здійснення державної реєстрації земельної ділянки або про відмову у її вчиненні Закон встановлює 14-денний строк з дня подання необхідних документів. 

7. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру, складовою частиною якого є кадастровий план земельної ділянки.

8. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.

9. Варто зазначити, що відомості Державного земельного кадастру будуть відкритою інформацією і оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

10. Також Закон передбачає відміну з 2013 року державних актів на право власності на земельні ділянки.

11. Варто зазначити, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону, земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

12. У разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння.

13. Крім того, Закон передбачає низку змін та доповнень до деяких нормативних актів, зокрема до ЗУ "Про землеустрій" (N 858-IV від 22.05.2003 р.), якими, серед іншого, визначається виключний перелік технічної документації із землеустрою, та до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється адміністративна відповідальність державних кадастрових реєстраторів за порушення законодавства про Державний земельний кадастр. 



		Закон України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності"




		3686-VI




		08.07.2011

діє з 06.08.2011

		1. 1. Встановив, що вкладом у спільну діяльність не може бути майно, яке належить до основних фондів підприємств державної власності, що не підлягають приватизації.


2. Скасовано норму про те, що Кабмін затверджує типовий договір про спільну діяльність, стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків. 

3. Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ і організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, має становити не менш як 50 відсотків (раніше було більш як 50%) спільного майна учасників спільної діяльності. 



		Постанова Кабінету Міністрів  України

"Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

		872




		15.08.2011


діє з 20.08.2011

		Розроблено порядок, який надасть можливість дітям з певними вадами розвитку навчатися у звичайних загальноосвітніх навчальних закладах.


Зокрема, постановою встановлено:


1. Рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення за умови наявності необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних педагогічних кадрів і приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.


2. Власник загальноосвітнього навчального закладу виділяє в установленому порядку кошти для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень таких закладів дітей з особливими освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної та методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням, сприяє провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо придбання транспортних засобів для підвезення таких дітей до місця навчання та додому.


3. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність класів з інклюзивним навчанням становить не більш як 20 учнів, з них:


· одна - три дитини з розумовою відсталістю або вадами опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або затримкою психічного розвитку тощо;


· не більш як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку), або тих, що пересуваються на візках.


4. Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів, а також спеціальними підручниками.



		Постанова Кабінету Міністрів  України

"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця"

		849




		10.08.2011


діє з 12.08.2011

		У зв’язку з відміною свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, постановою вносяться зміни у відповідні нормативно-правові акти, в частині заміни «копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" на слова "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Таким чином, на сьогодні, для одержання різноманітних дозволів необхідно подавати виписку або витяг з  реєстру, а не копію свідоцтва як було раніше.



		Постанова Кабінету Міністрів  України

"Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг"

		835




		01.08.2011


діє з 06.08.2011

		Кабінет Міністрів визначив перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами. А також, встановив їх вартість. Зокрема, серед них:


· Державна реєстрація земельної ділянки – 93 грн.


· Державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою – 102 грн.


· Державна реєстрація права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину - 97 грн.


· Державна реєстрація договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки – 129  грн.


· Заміна державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб – 182 грн.



		Постанова Кабінету Міністрів  України

"Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди"

		832




		03.08.2011


діє з 12.08.2011

		1. Дана Методика стосується оцінки майна державних підприємств, установ та організацій, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності


2. У прийнятих змінах законодавець уточнив норму щодо порядку проведення оцінки. А саме, вказав, що оцінка обов'язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об'єкта оренди була проведена більш як три роки тому.


3. Встановлено обов’язок проведення незалежної оцінки не тільки нерухомого, але і всього окремого індивідуально визначеного майна.



		Постанова Кабінету Міністрів  України

"Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами"

		922




		31.08.2011


Не набрав чинності

		Спрощена процедура обміну водійського посвідчення. А саме, скасовано норму, відповідно до якої особам, які протягом останніх 12 місяців не керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія проводився після складення теоретичного і практичного іспитів. Тобто, на сьогодні обмін посвідчення водія здійснюється без складання іспиту.



		Постанова Кабінету Міністрів  України

"Про внесення змін до пункту 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини"

		913




		31.08.2011


Діє з 03.09.2011

		1. Деталізовано процедуру отримання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина. А саме:


відповідний дозвіл надається виконавчим органом міської ради за поданням служби у справах дітей після проведення зазначеною службою перевірки документів за місцем знаходження майна протягом одного місяця з дня надходження заяви на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини лише у разі гарантування збереження її права на житло і оформляється рішенням, витяг з якого видається заявникам службою у справах дітей.


2. Для здійснення правочинів щодо нерухомого майна дитини батьки, опікуни або піклувальники подають службі у справах дітей необхідні передбачені Порядком документи. Служба у справах дітей розглядає протягом 10 робочих днів подані документи та з'ясовує наявність (відсутність) обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.



		Указ Президента 

"Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини"

		811/2011




		11.08.2011


діє з 11.08.2011

		1. Цим указом при Адміністрації Президента запроваджено посаду Уповноваженого  Президента України з прав дитини. 


Основними завданнями Уповноваженого є:


1) постійний моніторинг додержання в Україні конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення і запобігання повторенню порушень прав і законних інтересів дитини;


2) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань прав та законних інтересів дитини;


3) здійснення заходів, спрямованих на інформування населення про права та законні інтереси дитини. 


Зокрема, уповноважений має право:


1) брати у встановленому порядку участь в опрацюванні проектів законів, актів Президента України з питань прав та законних інтересів дитини;


2) відвідувати в установленому порядку спеціальні установи для дітей, заклади соціального захисту дітей та інші заклади, в яких перебувають діти, у тому числі місця тримання затриманих, попереднього ув'язнення, установи виконання покарань, психіатричні заклади, спеціальні навчально-виховні установи, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію про умови їх тримання;


3) одержувати в установленому порядку від державних підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;


4) залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, а також експертів, учених та фахівців, у тому числі на договірній основі;


5) вивчати в установленому порядку стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту дітей, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах.



		Наказ Міністерства освіти і науки України

"Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання"

		912




		01.10.2010

		1. Відповідно до норм Концепції, інклюзивне навчання - це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

2. Серед основних завдань Концепції: 

· удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання; 

· запровадження інноваційних освітніх технологій в контексті форм інклюзивного підходу та моделей надання спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю; 

· формування освітньо-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу; 

· впровадження інклюзивної моделі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з урахуванням потреби суспільства; 

· удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які працюють в умовах інклюзивного навчання.



		Наказ Міністерства соціальної політики України


"Про затвердження Порядку здійснення соціального патрулювання"




		283




		19.07.2011


діє з 22.08.2011

		1. Наказом запроваджується соціальне патрулювання, тобто мобільна форма надання соціальних послуг відповідними фахівцями поза межами закладів для бездомних осіб.

2. Соціальне патрулювання може здійснюватись:

· працівниками закладів для бездомних осіб,


·  представниками громадських і благодійних організацій.


3. Користувачами послуг є бездомні особи віком від 18 років, які через різні обставини постійно/періодично проживають на вулиці і не користуються або частково користуються послугами закладів соціального захисту для бездомних осіб.


4. Серед соціальних послуг, які надаються бездомним під час соціального патрулювання - роздача їжі; видача гуманітарної допомоги (одяг, взуття тощо); надання першої медичної допомоги; забезпечення санітарно-гігієнічними засобами; направлення бездомних осіб до центрів обліку для взяття їх на облік; направлення відповідно до потреби до медичних закладів, установ та організацій.



		Наказ Міністерства регіонального розвитку; будівництва та житлово-комунального господарства України 

"Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"

		103

		05.07.2011


діє з 12.08.2011

		1. На сьогоднішній день у зв’язку з прийняттям Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", для будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки необхідно отримати будівельний паспорт.

2. Для отримання будівельного паспорта забудовник звертається до спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо намірів забудови земельної ділянки.


До заяви замовником додаються:


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


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


· ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок);


· проект будівництва (за наявності).


3. Органи містобудування та архітектури визначають відповідність намірів забудови земельної ділянки чинній містобудівній документації (генеральному плану населеного пункту, плану зонування та детальному плану території, схемі планування території району) у частині функціонального, цільового, будівельного та ландшафтного використання земельної ділянки.


4. На підставі поданих документів відповідний спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури готує вимоги до забудови земельної ділянки.


5. Технічні умови щодо інженерного забезпечення отримуються замовником самостійно та включаються до складу будівельного паспорта.


6. До складу будівельного паспорта входять:


· вимоги до забудови земельної ділянки;


· схема забудови земельної ділянки;


· технічні умови (визначені у вимогах про забудову земельної ділянки);


· проект будівництва (за наявності).


7. У схемі забудови земельної ділянки визначається місце розташування запланованих об'єктів будівництва, червоні лінії, лінії регулювання забудови, під'їзди до будівель і споруд, відстань від об'єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об'єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, місця підключення до інженерних мереж (за наявності).


8. Будівельний паспорт підписується керівником відповідного органу містобудування та архітектури.



		Наказ Міністерства регіонального розвитку; будівництва та житлово-комунального господарства України 


"Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради"

		108




		07.07.2011


діє з 12.08.2011

		1. На виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» було перезатверджено Положення про архітектурно-містобудівні ради. Особливих відмінностей з попередньо діючим положенням у ньому немає.

2. Згідно наказу, містобудівна рада утворюються за рішенням виконавчого комітету міської ради і постійно діє при спеціально уповноваженому органі містобудування та архітектури при виконавчому органі міської ради.

3. Рада є дорадчим органом для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації. Рада діє на громадських засадах.

4. Головою Ради є керівник органу, при якому вона створена, - головний архітектор відповідної адміністративно-територіальної одиниці.


5. До складу Ради входять один заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, представники відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок.


6. Рада розглядає містобудівну та проектну документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме:


· визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації, а також історико-архітектурних опорних планів;


· будівництва об'єктів;


· архітектурно-планувальних рішень об'єктів будівництва, що розміщуються на територіях, на які не розроблені проекти зонування та детальні плани територій.


7. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.



		Наказ Міністерства регіонального розвитку; будівництва та житлово-комунального господарства України 


"Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст"

		109




		07.07.2011


діє з 12.08.2011




		1. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією


Містобудівні умови та обмеження є основною складовою вихідних даних.


2. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.


3. Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовником додаються:


· засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;


· ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);


· викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;


· кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);


· черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру);


· фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);


· містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва.



		Наказ Міністерства регіонального розвитку; будівництва та житлово-комунального господарства України 


"Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються"

		

		

		1. Встановив перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються.


Серед них (тут наведені лише деякі з них):

· Облаштування автомобільних доріг елементами благоустрою (з'їзди, перехідно-швидкісні смуги, автобусні зупинки, автопавільйони, білетні каси, майданчики для зупинок автотранспорту, пішохідні переходи, крім тих, що влаштовуються на різних рівнях з проїзною частиною дороги), влаштування систем сигналізації та регулювання дорожнього руху, освітлення аварійно небезпечних ділянок і штучних споруд.


· Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, малі архітектурні форми, пристрої вуличної реклами з легких конструкцій, огорожа територій та ділянок.


· Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт елементів благоустрою без знесення (перенесення) інших споруд чи комунікацій, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт малих архітектурних форм.


· Дитячі та спортивні майданчики, передбачені містобудівною документацією, всі типи озеленення, благоустрій прибудинкових територій.


· Добудова приміщень до 30 м2 та/або їх дообладнання із встановленням окремих основних засобів при дотриманні будівельних норм та правил.


· Будівництво садибних (котеджних) житлових будинків, дачних та садових будинків загальною площею до 300 м2 з числом надземних поверхів не більше двох, в тому числі з господарськими будівлями та спорудами, індивідуальними гаражами в межах відведення земельних ділянок без зміни цільового та функціонального призначення, що визначається будівельним паспортом земельної ділянки, крім проектної документації на будівництво групи будинків (два будинки і більше).


· Улаштування в існуючих житлових будинках, адміністративно-побутових будівлях підприємств та громадських будівлях вбудованих приміщень громадського призначення, без зміни зовнішнього геометричного контуру будинку в межах відведення земельних ділянок без зміни цільового та функціонального призначення, за умови їх відповідності архітектурно-планувальним вимогам, що визначаються органом містобудування та архітектури.


· Реконструкція, реставрація, перепланування, капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень без зміни їх зовнішньої конфігурації, в тому числі мансардних поверхів та горищ (без втручання в несучі конструкції), улаштування вхідних груп.


· Капітальний ремонт дахів будівель незалежно від їх площ (без зміни конфігурації).



		Наказ Головного управління державної служби України


"Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби від 04.08.2010 N 214"

		176




		19.07.2011


Не набрав чинності

		Уточнено, що державний службовець не має права віддавати перевагу будь-яким об'єднанням громадян, релігійним організаціям незалежно від їх чисельності, статусу, конфесійності, напрямів діяльності тощо.






		Наказ Мінюсту  України

"Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

		2009/5

		19.08.2011


Не набрав чинності

		1. Цим наказом запроваджується відкритий загальний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців через мережу Інтернет.


2. Згідно з наказом, на спеціальному веб-сайті Єдиного державного реєстру відображатиметься інформація про юридичних осіб, про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб, про фізичних осіб – підприємців. Крім того, на сайті реєстру буде створена спеціальна форма для пошуку інформації.


3. Зокрема, про юридичних осіб буде відкрито інформацію щодо повного найменування юридичної особи та скороченого найменування у разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи; інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою; місцезнаходження реєстраційної справи; дата та назва останньої реєстраційної дії; дані про перебування юридичної особи у процесі припинення.


4. Про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб міститиметься інформація щодо повного найменування юридичної особи та скороченого - у разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; дата та назва останньої реєстраційної дії.


5. Про фізичних осіб – підприємців буде відкрито інформацію щодо прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи; інформацію про здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем; місцезнаходження реєстраційної справи; дата та назва останньої реєстраційної дії; дані про провадження підприємницької діяльності; дані про перебування фізичної особи – підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності.


6. Пошук інформації на веб-сайті Єдиного державного реєстру здійснюватиметься за критеріями: про юридичних осіб – за ідентифікаційним кодом юридичної особи або найменуванням юридичної особи; про фізичних осіб – підприємців – за прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи – підприємця.


7. Згідно з наказом Мін’юсту, доступ до відомостей Реєстру має бути забезпечений протягом місяця з дня офіційного опублікування цього нормативного акта.



		Наказ Мінюсту  України

"Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору"

		2010/5




		19.08.2011


Не набрав чинності

		1. Створено можливість здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців через Інтернет.

2. Заповнення реєстраційної картки буде здійснюватися за допомогою програми формування та подання документів, необхідних суб'єкту підприємницької діяльності для проведення державної реєстрації, розміщеної на спеціальному веб-сайті. Через веб-сайт можна буде заповнити реєстраційну картку та подати документи, необхідні суб‘єкту підприємницької діяльності для реєстрації.


3. На кожний електронний документ формуються:


· файл, який містить документ;


· файл, який містить електронний цифровий підпис заявника.

4. Порядок також передбачає можливість подачі необхідних для реєстрації документів через нотаріуса.   У такому випадку документи будуть засвідчені електронним цифровим підписом нотаріуса.


5. Згідно з наказом, державний реєстратор буде зобов‘язаний двічі на день (у першій та другій половині дня) перевіряти наявність нових заяв для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. При цьому заявнику автоматично надсилатиметься повідомлення, що підтверджуватиме факт одержання заяви.


6. Проходження та розгляд поданих документів також можна буде відстежувати в Інтернеті через указаний сайт.


7. У разі відмови у проведенні державної реєстрації, заявник отримає про це повідомлення в електронній формі, а також у паперовому вигляді – не пізніше трьох робочих днів з дня отримання заяви.


8. У разі реєстрації, замовник отримає про це повідомлення у вигляді електронного документа та на паперовому носії за вказаною заявником адресою. 





