
Моніторинг
актів чинного законодавства та змін до них,

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

Період: вересень 2011

Назва нормативного акта Номер
акта

Дата прийняття
(набрання
чинності)

Предмет правового регулювання/ основні нововведення

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування
пенсійної системи"

3668-VI 08.07.2011
діє з 01.10.2011

1. Встановлено нові норми щодо порядку виходу на пенсію, пенсійного віку та встановлення
розміру пенсії.
2. У зв’язку з цим, начальником відділу з питань призначення пенсій Департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду України було надано роз’яснення нового законодавства.
Інформація у Додатку

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до статті 18
Закону України "Про загальну
середню освіту" щодо запобігання
дискримінації при вступі до
початкової школи"

3701-VI 06.09.2011
діє з 04.10.2011

Встановлено, що перевіряти рівень знань під час зарахування дітей до загальноосвітнього
навчального закладу заборонено. Це правило не стосується гімназій, ліцеїв, колегіумів,
спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
вдосконалення правового
регулювання забезпечення
реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків"

3716-VI 08.09.2011
діє з 30.09.2011

1. Дозволено жителям гуртожитків приватизовувати свої помешкання.
2. Продовжено мораторій на відселення жителів гуртожитків та на відчуження гуртожитків до
2015 року.
3. Визначено, що приватизація житла в гуртожитках здійснюється його мешканцями, які
потребують соціального захисту, не мають іншого житла та законно проживають у
гуртожитку на підставах, визначених цим законом, більш ніж п’ять років.
4. Встановлено, що не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), житлові
приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень,
підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних
парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків,
парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв;
квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в
яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки),
віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові
приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення,



забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
5. Приватизація здійснюється шляхом:
 безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках
з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного
члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю;
 продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у
гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих
поліпшення житлових умов.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності
посадових осіб органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування"

3720-VI 08.09.2011
діє з 06.01.2012

1. Внесено зміни до Кодексу законів про працю України - доповнив статтю щодо додаткових
підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
з окремими категоріями працівників за певних умов.
2. Ця норма стосується у тому числі і працівників органів місцевого самоврядування.
Таким чином, власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов'язаний
розірвати трудовий договір у разі повторного порушення посадовою особою вимог
законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру,
передбачених статтями 16610, 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(КУпАП).
Стаття 16610 передбачає відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення
дозвільним органом або адміністратором суб'єкта господарювання про прийняття рішення про
відмову у видачі дозвільного документа у строк, встановлений законом або порушення
строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру,
неповідомлення адміністратором суб'єкта господарювання про одержання від дозвільних
органів відповідних документів у строк, встановлений законом.
Стаття 16612 передбачає відповідальність за порушення встановлених законом строків для
повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про
залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; порушення встановлених
законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі
переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для
одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів
перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування.
3. Збільшено розмір штрафу
 за дискримінацію підприємців органами влади i управління (ст. 1663 КУпАП ) з 15 неоп.
мін. дох.гром. до 50 неоп. мін. дох.гром.
 за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності (
порушення строків для повідомлення про рішення про видачу, відмову; порушення строків
для оформлення ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для її



одержання і т.д.) з 20 до 40  неоп. мін. дох.гром. тепер буде від 30 до 50 неоп. мін. дох.гром.
4. Введено відповідальність:
 за видачу органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про
її видачу (штраф від 30 до 50 неоп. мін. дох.гром. )
 за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
(неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які
відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання
нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в
установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз'яснень у
будь-якій формі, що встановлюють правові норми) - тягнуть накладення штрафу на керівників
органів, нормативно-правові акти яких відповідно до закону підлягають державній реєстрації,
від 30 до 50 неоп. мін. дох.гром.
 не тільки для посадових осіб дозвільних органів та державних адміністраторів за
порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, але й для
керівників дозвільних органів, які відповідно до законодавства мають повноваження
приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, міських голів міст
обласного значення, що забезпечують організаційне та матеріально-технічне забезпечення
дозвільних центрів та державного адміністратора.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до статті 13
Закону України "Про державну
реєстрацію актів цивільного
стану""

3736-VI 09.09.2011
діє з 04.10.2011

1. Передбачено, що у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я документ,
що підтверджує факт народження, видає:
 заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини.
 медична консультаційна комісія, у разі якщо заклад охорони здоров'я не проводив огляд
матері та дитини (такий орган не було передбачено у старій редакції Закону)

2. Порядок утворення медичної консультаційної комісії та положення про неї буде затверджено
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
3. А вже за відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультаційної
комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації
актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Сімейного
кодексу України щодо
усиновлення"

3738-VI 09.09.2011
діє з 04.10.2011

1. Вилучено норму згідно з якою, різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути
більшою ніж 45 років.
2. Таким чином, на сьогодні діє лише норма про те, що усиновлювачем може бути особа, що
старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів

938 07.09.2011
діє з 14.10.2011

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації» та введенням ним
понять «службова інформація», «конфіденційна інформація» вносяться зміни у відповідні
законодавчі акти з метою уніфікації з цим законом. А також вносяться зміни у Правила
забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-



України з питань доступу до
інформації"

телекомунікаційних системах та зазначається, що захисту в системі підлягає:
 відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також
відкрита інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, військових формувань,
яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або
передається телекомунікаційними мережами (далі - відкрита інформація);
 конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації,
визначених частиною першою статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації"
(далі - конфіденційна інформація);
 службова інформація;
 інформація, яка становить державну або іншу передбачену законом таємницю (таємна
інформація);
 інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Порядку
проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального
користування"

953
29.06.2011
діє з 16.09.2011

1. Розширено поняття організатора конкурсу, а саме організатор - орган виконавчої влади,
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, який самостійно або із залученням
робочого органу проводить конкурс. Таким чином, конкурс може бути проведено і без
залучення робочого органу.
2. Внесено зміни щодо об’єкту конкурсу, ним окрім маршруту (кілька маршрутів) та/або
оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) міжміського автобусного сполучення та маршруту
(кілька маршрутів) міського або приміського автобусного сполучення можуть бути:
 сукупність оборотних рейсів міського або приміського автобусного сполучення за умови,
що кількість таких рейсів на об'єкті конкурсу становить не менш як 50 на день; (у
попередньому порядку мова йшла про 50 на тиждень)
 сукупність маршрутів приміського та маршрутів або оборотних рейсів міжміського
сполучення (новий вид).

3. Встановлено, що крім основних умов конкурсу перевізник може встановлювати і додаткові,
такі як наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які
пропонуються для роботи на автобусному маршруті.
4. Уточнено деякі підстави прийняття рішення про недопущення до участі в конкурсі
автомобільного перевізника. А саме:
 коли перевізник не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання
перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні
виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних
засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість
резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського, приміського
сполучення та 20 відсотків для міжміського сполучення.



 коли водії транспортного засобу мають несплачені штрафи, накладені відповідно до
статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому
порядку (ця стаття стосується керування транспортними засобами, особами, які перебувають
у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

5. Також вилучена одна з підстав, яка була у попередньому порядку – коли перевізники
пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають
документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси. У
новому порядку її немає.
6. Визначено ще один показник для визначення переможця конкурсу - умови контролю за
станом здоров'я водіїв.
7. Уточнено :
 строк укладення договору з переможцем конкурсу – не пізніше ніж через 30 днів з
моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету.
 строк дії договору може становити від 3 до 5 років (раніше було 5 років)
 організатор повинен провести конкурс не пізніше ніж за 2 місяці до моменту закінчення
строку дії договору (дозволу). Раніше було - не раніше ніж за три місяці до моменту
закінчення строку дії договору.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 1
серпня 2011 р. N 835"

978 14.09.2011
діє з 23.09.2011

Встановлено розмір плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його
територіальними органами платних адміністративних послуг у разі, якщо на певних етапах
вже здійснювалась оплата послуг. Серед них:
 Державна реєстрація земельної ділянки за умови оплати послуг на етапі внесення
відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру – 72 гривні
 Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського
призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди
земельної ділянки сільськогосподарського призначення за умови оплати послуг на етапі
внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру – 30
гривень
 Державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту,
емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення) за умови оплати послуг на етапі внесення
відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру – 76 гривень.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про затвердження Угоди між
Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Сербія про

986 21.09.2011
діє з 28.09.2011 Для громадян України не потрібно отримувати візу у Республіку Сербія



відмову від візових вимог для
громадян"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про затвердження переліку
платних адміністративних послуг,
які надаються Державною
податковою службою"

870-р 14.09.2011
діє з 14.09.2011

Серед платних послуг, що надаються Державною податковою службою:
 Видача ліцензії на виробництво спирту ( етилового, коньячного , плодового) і дубліката
ліцензії.
 Видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв і дубліката ліцензії.
 Видача ліцензії на виробництво тютюнових виробів і дубліката ліцензії.
 Видача ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, крім сидру
та перрі (без додання спирту) і дубліката ліцензії.
 Видача ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами і дубліката
ліцензії.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку
влаштування бездомних осіб
похилого віку та інвалідів до
стаціонарних соціально-медичних
установ та інших закладів
соціальної підтримки (догляду)"

312
12.08.2011

діє з

19.09.2011

1. Врегульовано питання влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до
стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки.
Заклади соціальної підтримки (догляду) - стаціонарні відділення для постійного або
тимчасового проживання територіальних центрів соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) та інші установи, заклади для постійного проживання громадян похилого
віку, інвалідів;
Стаціонарні соціально-медичні установи - будинки-інтернати для громадян похилого віку та
інвалідів.
2. До установ приймаються на державне утримання бездомні особи похилого віку, які досягли
встановленого законом пенсійного віку, та інваліди I, II груп (далі - бездомні особи), яким згідно
з медичним висновком не протипоказане перебування в установах та які:
 за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування,
медичної допомоги;
 не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом (одинокі);
 втратили соціально корисні зв'язки з працездатними родичами, зобов'язаними їх
утримувати за законом.

3. Для влаштування бездомної особи до установи, утвореної місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, особа має звернутися з письмовою заявою до
органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання/перебування.
4. Приймання до установ, утворених місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, здійснюється за путівкою.
5. Путівка (рішення) на поселення до установ видається (приймається) на підставі:
 особистої заяви бездомної особи про її прийняття до установи (в якій зазначається згода на
обробку її персональних даних);



 паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;
 медичної довідки про стан здоров'я з висновком про можливість перебування в установі
відповідного профілю;
 довідки про розмір призначеної пенсії (за наявності);
 довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що
приймається до будинку-інтернату (за наявності групи інвалідності).

6. Бездомні особи можуть прийматися до установи на постійне або на тимчасове проживання
терміном від 1 до 6 місяців.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
"Про затвердження Положення
про Єдину базу даних про
підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі
про банкрутство"

3018/5 15.09.2011
діє з 21.11.2011

1. Створено Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі
про банкрутство.
2. Відомості про кожного боржника будуть зберігатися в цій Єдиній базі даних протягом 5 
років. 
3. База даних міститиме :
 стадія на якій знаходиться провадження у справі про банкрутство
 реєстр вимог кредиторів
 показники фінансово-економічної діяльності боржника, й щодо погашення заборгованості
із заробітної плати також. Та безліч іншої інформації, що надходитиме до Реєстраторів від
господарських судів та арбітражних керуючих.

4. Положенням, затвердженим Міністерством юстиції передбачено й надання даних з 
електронної бази у вигляді довідок або витягів з Єдиної бази даних.
5. Інформаційну довідку з Єдиної бази даних безоплатно надаватимуть за письмовим 
зверненням від юридичної особи чи фізособи – підприємця. В ній міститиметься:
 інформація про боржника: найменування, код ЄДРПОУ – для юросіб;
 прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юросіб
та фізосіб - підприємців про проведення державної реєстрації - для фізосіб - підприємців;
 місцезнаходження або місце проживання (в 1му випадку для юросіб, в 2му для фізосіб-
підприємців);
 основний вид діяльності відповідно до КВЕД, форму власності.

6. Також надана можливість отримувати Витяг з Єдиної бази за письмовим запитом юр- або
фізособи відносно боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство.
Видається Витяг безоплатно, а ось за пошук у Єдиній системі потрібних даних з подальшим
наданням витягу буде стягуватися плата в розмірах, установленних Міністерством юстиції
України.
7. Повний доступ до інформації Єдиної бази даних матиме тільки держатель бази, тобто
Міністерство юстиції і її адміністратор держпідприємство «Інформаційний центр»



Міністерства юстиції.
8. Доступ територіальних органів з питань банкрутства буде обмежено лише доступом до
інформації Єдиної бази даних відносно боржників, державна реєстрація яких як суб’єктів
підприємницької діяльності проведена на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці України.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
"Про затвердження Порядку
роботи громадської приймальні з
надання безоплатної первинної
правової допомоги"

3047/5 21.09.2011
діє з 07.10.2011

1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі -
Приймальня) створюється для надання органами виконавчої влади Автономної Республіки
Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами
виконавчої влади (далі - Орган) безоплатної первинної правової допомоги особам, які
перебувають під юрисдикцією України.
2. Раніше правові громадські приймальні створювались лише для допомоги
малозабезпеченим громадянам.
3. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:
 надання правової інформації;
 надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
 складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів
процесуального характеру);
 надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та
медіації.

4. Роботу приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач, який призначається
керівником Органу з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко й доступно
надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод
людини і громадянина та виконання обов'язків.
5. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться
постійно в установлені дні та години.
6. Для забезпечення ефективної роботи приймальні залучаються працівники органу, при якому
вона створена, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася. Також
керівник органу, при якому створена приймальня може залучати представників органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до
розгляду питань, що належать до їх компетенції.
7. Правові послуги мають бути надані протягом 30 кален. днів з дня надходження звернення,
а якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової
інформації – 15 кален. днів.



НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА
"Про затвердження Положення
про конкурсний відбір суб'єктів
оціночної діяльності"

1270 29.08.2011
діє з 30.09.2011

1. Затверджено нове Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, яке
визначає процедуру конкурсного відбору:
 суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності;
 суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які отримали ліцензії на виконання
землеоціночних робіт.

2. Документ - попередник визначав процедуру конкурсного відбору також і виконавців робіт із
землеустрою, що отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою (землевпорядних
робіт).
3. Процедура застосовується Фондом держмайна, його регіональними відділеннями та Фондом
майна АРК, якщо вони виступають замовниками незалежної оцінки майна, експертної грошової
оцінки земельних ділянок або здійснюють конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у
випадках, визначених законодавством, у разі якщо вартість виконання послуг з незалежної
оцінки майна або експертної грошової оцінки земельних ділянок менша 100 тис. грн. У
випадку, коли при проведенні конкурсу з’ясовується, що вартість послуг дорівнює або
перевищує 100 тис. грн., матеріали мають бути передані до комітету з конкурсних торгів для
здійснення закупівлі відповідно до норм ЗУ "Про здійснення державних закупівель".

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
"Про затвердження Порядку
внесення плати за проведення
професійної атестації
відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури, та її розмірів"

172 01.09.2011
діє з 03.10.2011

Відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури, при проведенні професійної атестації вносить у повному обсязі плату:
 за проведення іспиту - перед проведенням іспиту у розмірі 1,0 мінімальної заробітної
плати;
 за видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката - після прийняття рішення про видачу
(обмін) кваліфікаційного сертифіката у розмірі 0,6 мінімальної заробітної плати.



Моніторинг 

актів чинного законодавства та змін до них, 

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


Період: вересень 2011


		Назва нормативного акта

		Номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи"

		3668-VI




		08.07.2011


діє з 01.10.2011

		1. Встановлено нові норми щодо порядку виходу на пенсію, пенсійного віку та встановлення розміру пенсії.


2. У зв’язку з цим, начальником відділу з питань призначення пенсій Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України було надано роз’яснення нового законодавства.


Інформація у Додатку



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту" щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи"

		3701-VI




		06.09.2011


діє з 04.10.2011

		Встановлено, що перевіряти рівень знань під час зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу заборонено. Це правило не стосується гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"

		3716-VI




		08.09.2011


діє з 30.09.2011

		1. Дозволено жителям гуртожитків приватизовувати свої помешкання.


2. Продовжено мораторій на відселення жителів гуртожитків та на відчуження гуртожитків до 2015 року.

3. Визначено, що приватизація житла в гуртожитках здійснюється його мешканцями, які потребують соціального захисту, не мають іншого житла та законно проживають у гуртожитку на підставах, визначених цим законом, більш ніж п’ять років.

4. Встановлено, що не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

5. Приватизація здійснюється шляхом:


· безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю;


· продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

		3720-VI




		08.09.2011


діє з 06.01.2012

		1. Внесено зміни до Кодексу законів про працю України - доповнив статтю щодо додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

2. Ця норма стосується у тому числі і працівників органів місцевого самоврядування.


Таким чином, власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов'язаний розірвати трудовий договір у разі повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 16610, 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Стаття 16610 передбачає відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом або адміністратором суб'єкта господарювання про прийняття рішення про відмову у видачі дозвільного документа у строк, встановлений законом або порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру, неповідомлення адміністратором суб'єкта господарювання про одержання від дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений законом.


Стаття 16612 передбачає відповідальність за порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування.


3. Збільшено розмір штрафу


· за дискримінацію підприємців органами влади i управління (ст. 1663 КУпАП ) з 15 неоп. мін. дох.гром. до 50 неоп. мін. дох.гром.

· за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності ( порушення строків для повідомлення про рішення про видачу, відмову; порушення строків для оформлення ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для її одержання і т.д.) з 20 до 40  неоп. мін. дох.гром. тепер буде від 30 до 50 неоп. мін. дох.гром.


4. Введено відповідальність:

· за видачу органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу (штраф від 30 до 50 неоп. мін. дох.гром. )


· за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз'яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми) - тягнуть накладення штрафу на керівників органів, нормативно-правові акти яких відповідно до закону підлягають державній реєстрації, від 30 до 50 неоп. мін. дох.гром. 

· не тільки для посадових осіб дозвільних органів та державних адміністраторів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, але й для керівників дозвільних органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, міських голів міст обласного значення, що забезпечують організаційне та матеріально-технічне забезпечення дозвільних центрів та державного адміністратора.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану""




		3736-VI




		09.09.2011


діє з 04.10.2011

		1. Передбачено, що у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я документ, що підтверджує факт народження, видає:

· заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини.


· медична консультаційна комісія, у разі якщо заклад охорони здоров'я не проводив огляд матері та дитини (такий орган не було передбачено у старій редакції Закону)


2. Порядок утворення медичної консультаційної комісії та положення про неї буде затверджено центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.


3. А вже за відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо усиновлення"

		3738-VI




		09.09.2011


діє з 04.10.2011

		1. Вилучено норму згідно з якою, різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою ніж 45 років.

2. Таким чином, на сьогодні діє лише норма про те, що усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років. 



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації"




		938




		07.09.2011


діє з 14.10.2011

		У зв’язку з прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації» та введенням ним понять «службова інформація», «конфіденційна інформація» вносяться зміни у відповідні законодавчі акти з метою уніфікації з цим законом. А також вносяться зміни у Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах та зазначається, що захисту в системі підлягає:

· відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, військових формувань, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі - відкрита інформація);


· конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - конфіденційна інформація);


· службова інформація;


· інформація, яка становить державну або іншу передбачену законом таємницю (таємна інформація);


· інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування"


 

		953




		29.06.2011


діє з 16.09.2011




		1. Розширено поняття організатора конкурсу, а саме організатор - орган виконавчої влади, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, який самостійно або із залученням робочого органу проводить конкурс. Таким чином, конкурс може бути проведено і без залучення робочого органу.

2. Внесено зміни щодо об’єкту конкурсу, ним окрім маршруту (кілька маршрутів) та/або оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) міжміського автобусного сполучення та маршруту (кілька маршрутів) міського або приміського автобусного сполучення можуть бути:

· сукупність оборотних рейсів міського або приміського автобусного сполучення за умови, що кількість таких рейсів на об'єкті конкурсу становить не менш як 50 на день; (у попередньому порядку мова йшла про 50 на тиждень)


· сукупність маршрутів приміського та маршрутів або оборотних рейсів міжміського сполучення (новий вид).


3. Встановлено, що крім основних умов конкурсу перевізник може встановлювати і додаткові, такі як наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.


4. Уточнено деякі підстави прийняття рішення про недопущення до участі в конкурсі автомобільного перевізника. А саме:


· коли перевізник не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського, приміського сполучення та 20 відсотків для міжміського сполучення.

· коли водії транспортного засобу мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (ця стаття стосується керування транспортними засобами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).


5. Також вилучена одна з підстав, яка була у попередньому порядку – коли перевізники пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси. У новому порядку її немає.


6. Визначено ще один показник для визначення переможця конкурсу - умови контролю за станом здоров'я водіїв. 

7. Уточнено :


· строк укладення договору з переможцем конкурсу – не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету.


· строк дії договору може становити від 3 до 5 років (раніше було 5 років)


· організатор повинен провести конкурс не пізніше ніж за 2 місяці до моменту закінчення строку дії договору (дозволу). Раніше було - не раніше ніж за три місяці до моменту закінчення строку дії договору.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835"

		978




		14.09.2011

діє з 23.09.2011

		Встановлено розмір плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг у разі, якщо на певних етапах вже здійснювалась оплата послуг. Серед них:

· Державна реєстрація земельної ділянки за умови оплати послуг на етапі внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру – 72 гривні


· Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення за умови оплати послуг на етапі внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру – 30 гривень


· Державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення) за умови оплати послуг на етапі внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру – 76 гривень.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

"Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про відмову від візових вимог для громадян"

		986




		21.09.2011


діє з 28.09.2011

		Для громадян України не потрібно отримувати візу у Республіку Сербія 



		РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною податковою службою"




		870-р




		14.09.2011


діє з 14.09.2011

		Серед платних послуг, що надаються Державною податковою службою:


· Видача ліцензії на виробництво спирту ( етилового, коньячного , плодового) і дубліката ліцензії.

· Видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв і дубліката ліцензії.

· Видача ліцензії на виробництво тютюнових виробів і дубліката ліцензії.

· Видача ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) і дубліката ліцензії.

· Видача ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами і дубліката ліцензії.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

"Про затвердження Порядку влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду)"

		312




		12.08.2011


діє з 

19.09.2011

		1. Врегульовано питання влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки.

Заклади соціальної підтримки (догляду) - стаціонарні відділення для постійного або тимчасового проживання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інші установи, заклади для постійного проживання громадян похилого віку, інвалідів;


Стаціонарні соціально-медичні установи - будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів.


2. До установ приймаються на державне утримання бездомні особи похилого віку, які досягли встановленого законом пенсійного віку, та інваліди I, II груп (далі - бездомні особи), яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування в установах та які:


· за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги;


· не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом (одинокі);


· втратили соціально корисні зв'язки з працездатними родичами, зобов'язаними їх утримувати за законом.


3. Для влаштування бездомної особи до установи, утвореної місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, особа має звернутися з письмовою заявою до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання/перебування.


4. Приймання до установ, утворених місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, здійснюється за путівкою.


5. Путівка (рішення) на поселення до установ видається (приймається) на підставі:


· особистої заяви бездомної особи про її прийняття до установи (в якій зазначається згода на обробку її персональних даних);


· паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;


· медичної довідки про стан здоров'я з висновком про можливість перебування в установі відповідного профілю;


· довідки про розмір призначеної пенсії (за наявності);


· довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності групи інвалідності).


6. Бездомні особи можуть прийматися до установи на постійне або на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

"Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство"

		3018/5




		15.09.2011


діє з 21.11.2011

		1. Створено Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.


2. Відомості про кожного боржника будуть зберігатися в цій Єдиній базі даних протягом 5 років. 


3. База даних міститиме :


· стадія на якій знаходиться провадження у справі про банкрутство


· реєстр вимог кредиторів


· показники фінансово-економічної діяльності боржника, й щодо погашення заборгованості із заробітної плати також. Та безліч іншої інформації, що надходитиме до Реєстраторів від господарських судів та арбітражних керуючих.


4. Положенням, затвердженим Міністерством юстиції передбачено й надання даних з електронної бази у вигляді довідок або витягів з Єдиної бази даних.


5. Інформаційну довідку з Єдиної бази даних безоплатно надаватимуть за письмовим зверненням від юридичної особи чи фізособи – підприємця. В ній міститиметься:


·  інформація про боржника: найменування, код ЄДРПОУ – для юросіб; 

· прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юросіб та фізосіб - підприємців про проведення державної реєстрації - для фізосіб - підприємців;


· місцезнаходження або місце проживання (в 1му випадку для юросіб, в 2му для фізосіб-підприємців);


· основний вид діяльності відповідно до КВЕД, форму власності.


6. Також надана можливість отримувати Витяг з Єдиної бази за письмовим запитом юр- або фізособи відносно боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство. Видається Витяг безоплатно, а ось за пошук у Єдиній системі потрібних даних з подальшим наданням витягу буде стягуватися плата в розмірах, установленних Міністерством юстиції України.


7. Повний доступ до інформації Єдиної бази даних матиме тільки держатель бази, тобто Міністерство юстиції і її адміністратор держпідприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції.


8. Доступ територіальних органів з питань банкрутства буде обмежено лише доступом до інформації Єдиної бази даних відносно боржників, державна реєстрація яких як суб’єктів підприємницької діяльності проведена на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України. 



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

"Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги"




		3047/5




		21.09.2011


діє з 07.10.2011

		1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі - Приймальня) створюється для надання органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади (далі - Орган) безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.

2. Раніше правові громадські приймальні створювались лише для допомоги малозабезпеченим громадянам.

3. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:


· надання правової інформації;


· надання консультацій і роз'яснень з правових питань;


· складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);


· надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.


4. Роботу приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач, який призначається керівником Органу з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко й доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.


5. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.

6. Для забезпечення ефективної роботи приймальні залучаються працівники органу, при якому вона створена, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася. Також керівник органу, при якому створена приймальня може залучати представників органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

7. Правові послуги мають бути надані протягом 30 кален. днів з дня надходження звернення, а якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації – 15 кален. днів.



		НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

"Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності"

		1270

		29.08.2011


діє з 30.09.2011

		1. Затверджено нове Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, яке визначає процедуру конкурсного відбору:

· суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;


· суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт.


2. Документ - попередник визначав процедуру конкурсного відбору також і виконавців робіт із землеустрою, що отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою (землевпорядних робіт).


3. Процедура застосовується Фондом держмайна, його регіональними відділеннями та Фондом майна АРК, якщо вони виступають замовниками незалежної оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок або здійснюють конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством, у разі якщо вартість виконання послуг з незалежної оцінки майна або експертної грошової оцінки земельних ділянок менша 100 тис. грн. У випадку, коли при проведенні конкурсу з’ясовується, що вартість послуг дорівнює або перевищує 100 тис. грн., матеріали мають бути передані до комітету з конкурсних торгів для здійснення закупівлі відповідно до норм ЗУ "Про здійснення державних закупівель".



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

"Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та її розмірів"

		172

		01.09.2011


діє з 03.10.2011

		Відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, при проведенні професійної атестації вносить у повному обсязі плату:

· за проведення іспиту - перед проведенням іспиту у розмірі 1,0 мінімальної заробітної плати;


· за видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката - після прийняття рішення про видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката у розмірі 0,6 мінімальної заробітної плати.





