
Моніторинг 
актів чинного законодавства та змін до них, 

що можуть мати (або мають) безпосередній вплив на місцеве самоврядування у місті
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Назва нормативного акта номер 
акта

Дата прийняття 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про внесення зміни до 

статті 9 Закону України 
"Про заходи протидії 
незаконному обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів та 
зловживанню ними“

3712-VI 08.09.2011

(діє з 
08 жовтня 2011 року)

Зміни, відповідно до яких рішення щодо призупинення діяльності закладів (ресторанах, 
кафе, барах, кінотеатрах, нічних клубах, дискотеках, гральних залах, розважальних комплексах 
тощо), в яких встановлені факти незаконного продажу наркотичних засобів та прекурсорів, 
прийматиме суд на підставі подання правоохоронних органів

(раніше – діяльність призупинялась за рішенням органів державної виконавчої влади за 
поданням відповідних правоохоронних органів)

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання 
фальсифікації лікарських 
засобів"

3718-VI 08.09.2011

(діє з 
01 листопада 2011

року)

Внесено зміни Закону України «Про лікарські засоби», Кримінального кодексу України, 
Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення з метою запровадження поняття «фальсифіковані лікарські засоби» та 
запровадження відповідальності за виготовлення та розповсюдження таких препаратів:

1) фальсифікований лікарський засіб — лікарський засіб, який умисно промаркований 
неідентично відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб, що внесені до 
Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно 
підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому 
числі складу, про лікарський засіб, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів 
України;

2) Кримінальний кодекс доповнено новою статтею 321-1 «Фальсифікація лікарських засобів 
або обіг фальсифікованих лікарських засобів» (штраф від 17 000 до 34 000 грн. або 
обмеженням волі на строк до 3 років)

3) Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено новою статтею 44-2 
«Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів» (штраф від 
340 до 850 грн)

Визначення виду відповідальності (адміністративна чи кримінальна) залежить, зокрема, 
від вартості фальсифікованих лікарських засобів

Донедавна правопорушники несли лише адміністративну відповідальність за 
виготовлення фальсифікованих 

ЗАКОН УКРАЇНИ 3739-VI 20.09.2011 Комплексний законодавчий документ, у якому визначено всі аспекти протидії цьому явищу.



"Про протидію торгівлі 
людьми“ (діє з 

15 жовтня 2011 року)

1) Торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само 
вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з 
метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, 
шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування 
насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності 
від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином

2) Суб’єктами протидії торгівлі  є органи виконавчої влади, дипломатичні установи України та 
заклади допомоги особам, що постраждали від торгівлі
Органи місцевого самоврядування також беруть участь у здійсненні заходів, спрямованих 
на попередження протидії торгівлі
(хоча чітких повноважень і форм участі не визначено цим законом)

3) Попередження торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами:
1) вивчення ситуації;
2) підвищення рівня обізнаності;
3) зниження рівня вразливості населення;
4) подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, інформаційних, 
освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів

4) Надано право місцевій державній адміністрації надавати статус -"особа, яка постраждала 
від торгівлі людьми", який дозволяє постраждалій особі безоплатно одержати:

1) інформацію щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така 
особа;
2) медичну, психологічну, правову та іншу допомоги незалежно від місця проживання;
3) тимчасове розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі 
4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у 
порядку, встановленому Цивільним кодексом України;
5) одноразову матеріальну допомогу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України;
6) допомогу у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку

5) згідно ст. 22 органи місцевого самоврядування зобов’язані приймати від осіб 
повідомлення про дитину, яка страждає/постраждала від торгівлі дітьми

6) фінансування заходів протидії торгівлі людьми можу здійснюватись за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про правовий статус 

іноземців та осіб без 
громадянства“

3773-VI 22.09.2011

(діє з 
26 грудня 2011 року)

1) Закон прийнятий в рамках реалізації плану першочергових заходів щодо інтеграції України 
до Європейського Союзу та спрямований на усунення колізій між положеннями чинного 
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», з одного боку, 
та положеннями Конституції України - з другого

2) Закон зосереджений на врегулюванні питань, пов’язаних із в’їздом, перебуванням та 
виїздом іноземців та осіб без громадянства з України.

3) Не містить норм, які окремо визначають основні права, свободи та обов’язки іноземців та 



осіб без громадянства, однак зазначає, що іноземці та особи без громадянства, які 
перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і 
свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 

4) Розширено перелік осіб, що мають право на отримання посвідок на тимчасове 
проживання в Україні. 
Зокрема, посвідку на тимчасове проживання можна буде оформити для:

 членів сім’ї (дружини, чоловіка, дітей) іноземних громадян, які отримали посвідку 
на тимчасове проживання в Україні; 

 представникам іноземних ЗМІ; 
 іноземцям, які прибули на територію України з метою возз’єднання сім’ї 

(дружиною, чоловіком, що є громадянами України) та  ін. 
Однак необхідно зазначити, що незважаючи на визначені Законом документи, які є 
підставою для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, вичерпний 
перелік документів все ж таки буде визначатися окремо відповідними актами органі
внутрішніх справ, що може ускладнити процес.

5) Закон також вводить такі нові положення: 
1) визначення підстав для відмови в наданні візи, скасування візи; 

(напр.., відсутні докази, що підтверджують мету перебування; відсутнє достатнє 
фінансове забезпечення на період перебування; перебування у базі даних осіб, яким 
не дозволяється в'їзд тощо)

2) надання переліку документів, необхідних іноземцю чи осо без громадянства для в'їзду 
в Україну та виїзду з України залежно від статусу особи та мети перебування в Україні; 
3) встановлення процедури реєстрації іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають 
в Україну або перебувають території України, та визначення кола осіб, які звільняються від 
реєстрації; 

Реєстрація здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України 
органами охорони державного кордону
Звільняються від реєстрації, зокрема, туристи

4) визначення переліку документів, якими може бути підтверджено наявність достатнього 
фінансового забезпечення для іноземців та осіб без громадянства, необхідного для в'їзду
Україну, перебування на території України  та  транзитного  проїзду через територію 
України; 

(напр.., готівки; банківської карточки; гарантійного листа приймаючої організації; 
проїзного квитка для повернення до країни громадянської належності тощо)

6) розширено перелік підстав, за яких забороняється примусове повернення чи примусове 
видворення або видача передача іноземця та особи без громадянства до іншої країни; 
(напр.., новою підставою є – недопустимість повернення осіб у країни, де їх життю або 
свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, 



громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних 
переконань
на відміну від нині діючих положень, вчинення адміністративного правопорушення не 
визначено як підстава для видворення за межі України. 

7) Положення Закону в частині фіксації біометричних даних наберуть чинності  лише  з  
початку  функціонування  національної  системи біометричної  верифікації  та  
ідентифікації  громадян  України

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення зміни до 

статті 28 Закону України 
"Про землеустрій" щодо 
скорочення строку 
складання документації із 
землеустрою"

3774-VI 22.09.2011

(діє з 
25 жовтня 2011 року)

На рівні закону вписано обов’язок розробника документації із землеустрою виконувати 
роботи із складання документації із землеустрою у строк, передбачений договором. 

При цьому, максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен 
перевищувати шести місяців з моменту укладення договору

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо 
врегулювання відносин 
між кредиторами та 
споживачами фінансових 
послуг“

3795-VI 22.09.2011

(діє з 
16 жовтня 2011 року)

1) змінилася процедура виселення з житлових приміщень при стягненні боргу
а) постійне жиле приміщення, яке має надаватися громадянам, яких виселяють, тепер 

має зазначатися в рішенні суду (зміни до ст. 109 Житлового кодексу України)
ключовим є слово "постійне", оскільки раніше цю норму закону можна було обійти, 
надавши тимчасове жиле приміщення

б) встановлено можливість звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом 
позасудового регулювання на підставі договору (зміни до статті 40 Закону України 
«Про іпотеку»).
запровадження спрощеної процедури звернення стягнення на майно позичальника 
створює ризики для зловживання з боку банків та фінансових установ

в) суди відтепер зобов’язані приймати рішення про виселення (зміни до статті 39 Закону 
України «Про іпотеку»)у разі звернення кредитора, що обмежує права громадян на 
захист
раніше – закон встановлював "право", а не обов’язок суду приймати рішення щодо 
виселення

2) зміни, спрямовані на захист прав споживачів фінансових послуг
а) !!! заборона видачі споживчих кредитів в іноземній валюті
б) відтепер у договорі, у тому числі з банком, за участю фізичної особи обов’язково

враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів (зміни до ст. 627 
ЦК України)
фактично обмежено "свободу договору", якою прикривались банки, уникаючи 
дотримання вимог щодо надання повної інформації про товар (послуги)

3) Врегульовано питання процентних ставок, які можуть встановлюватись за кредитом: 
фіксовані та змінювані.

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного 



договору
Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки, визначений договором, без 
згоди позичальника не може бути змінено
Очевидним є той факт, що змінювана ставка буде найбільш популярною, оскільки 
все-таки повертає право банків в певному порядку змінювати процентну ставку

4) надано право кредитору за погодженням із споживачем проводити реструктуризацію 
заборгованості за договором про надання споживчого кредиту шляхом:

1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу до 3-ьох років
2) продовження строку договору про надання споживчого кредиту
3) зміни механізму нарахування відсотків
4) поділу існуючого кредитного зобов'язання в іноземній валюті та переведення в 

гривні
5) заборонено кредитодавцю встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту 

будь-які збори, відсотки, комісії, платежі та інші дії, які не є послугою у визначенні цього 
закону. 
Згідно із законом, "умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає 
здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні цього закону, є 
нікчемною".

6) встановлено заборону застосовувати інститут банкрутства до "зобов'язань боржника -
фізичної особи-підприємця, що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не 
пов'язаних із здійсненням таким боржником підприємницької діяльності"
Звужено можливості громадян звільнятися від боргів через банкрутство
!!!Є загроза припинення кредитування банками підприємницької діяльності фізичних 
осіб, оскільки банки вимагатимуть від підприємців писати в договорах, ніби вони 
беруть кредити не для підприємницької діяльності, що не дозволить скористатись 
правом банкрутства

7) Встановлення кримінальної відповідальності для всіх фізичних осіб, які подають завідомо 
неправдиву інформацію з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи 
пільг
(ст.. 222 КК У шахрайство з фінансовими ресурсами )
раніше – відповідальність за це несли лише підприємці і службові особи суб’єктів 
господарювання
призведе до притягнення громадян до кримінальної відповідальності у зв'язку з 
поданням ними недостовірних документів, наприклад, неправдивої довідки про доходи, 
для отримання кредиту

8) відновлено баланс прав кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою. Такі кредитори 
тепер також належать до конкурсних кредиторів і арбітражний керуючий зобов'язаний 
повідомляти їх про час, місце та умови продажу заставного майна окремим 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення
раніше - кредитор, вимоги якого забезпечені заставою, не міг стати конкурсним



кредитором і не входив до складу комітету кредиторів. Вказана обставина позбавляла
їх можливості контролювати процедуру розпорядження майном особи, відносно якої 
порушено провадження 

9) доповнення до частини третьої статті 61 закону "Про банки і банківську діяльність"
легалізує відступлення банком права вимоги до клієнта приватним особам та 
організаціям, які не є банками або фінансовими установами
Увага!!! Передавання боргів колекторам, фактично, узаконено

Постанова КМУ
“Деякі питання утворення 

структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту та 
проведення такого аудиту 
в міністерствах, інших 
центральних органах 
виконавчої влади, їх 
територіальних органах та 
бюджетних установах, які 
належать до сфери 
управління міністерств, 
інших центральних органів 
виконавчої влади“

1001 28.09.2011

(діє з 
07 жовтня 2011 року)

Суть:
1) Затверджено Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та 
проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх 
територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
2) Рекомендовано органам місцевого самоврядування утворити з 1 січня 2012 р. структурні 
підрозділи внутрішнього аудиту.
3) Об'єктом внутрішнього аудиту є діяльність органу в повному обсязі або з окремих питань
(на окремих етапах) та заходи, що здійснюються його керівником для забезпечення 
ефективного функціонування системи внутрішнього контролю:

а) дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів
б) досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів
в) дотримання вимог щодо діяльності органу влади, його територіальних органів та 

бюджетних установ, а також підприємств, установ та організацій, які належать до сфери 
управління.

4) Строк проведення внутрішнього аудиту не повинен перевищувати 45 робочих днів.
5) Внутрішній аудит проводиться відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном
6) Основні завдання підрозділів внутрішнього аудиту:

а) оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
б)оцінка ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
в) оцінка ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх 

виконання;
г) оцінка якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових 

функцій, завдань, визначених актами законодавства;
д)оцінка стану збереження активів та інформації; 
е) оцінка стану управління державним майном;
ж) оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і 

бюджетної звітності;
з) оцінка ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань органу влади, 

його територіального органу та бюджетної установи;
и)подання керівникові органу влади аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття ним 



відповідних управлінських рішень
7) Органи Держфінінспекції здійснюють контроль за станом внутрішнього аудиту шляхом 
оцінки якості внутрішнього аудиту

Постанова КМУ
"Про внесення змін до 

Правил дорожнього руху "

1029 26.09.2011

(діє з 
14 жовтня 2011 року)

1) приведено у відповідність до чинного законодавства перелік документів, які повинен мати 
при собі водій ТЗ, тобто вилучено положення щодо наявності довіреності на транспортний 
засіб, дорожнього листа, документів на вантаж тощо

Власник транспортного засобу може передавати такий засіб у користування іншій 
особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної 
категорії, передавши їй реєстраційний документ на цей транспортний засіб

2) вказано, що наближаючись до нерухомого ТЗ з увімкненим проблисковим маячком 
синього кольору та спеціальним звуковим сигналом (або без такого), що стоїть на узбіччі або 
на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км/год та в разі подання 
регулювальником відповідного сигналу зупинитись
3) уточнено, що на вимогу працівника міліції водій повинен зупинитися з дотриманням 
вимог цих Правил, а також пред'явити (раніше - передати) для перевірки документи

Постанова КМУ
"Про затвердження 

Порядку проведення 
конкурсу з визначення 
програм (проектів, 
заходів), розроблених 
громадськими 
організаціями та творчими 
спілками, для виконання 
(реалізації) яких надається 
фінансова підтримка"

1049 12.10.2011

(діє з 
21 жовтня 2011 року)

1) Порядок установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і 
місцевих бюджетів

в основу порядку взяли існуючий  досвід роботи з громадськими організаціями, у 
тому числі досвід Львівської міської ради (відділу громадського партнерства 
управління "Секретаріат ради")

2) Рекомендовано органам місцевого самоврядування застосовувати Порядок під час 
визначення проектів, заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка

!!!!Основні засади цього Порядку вже закріплені і діють в ухвалі міської ради від 19.03.2009 
№2521 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським 
організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів"

Постанова КМУ
"Про внесення змін до 

Порядку реєстрації, 
перереєстрації та ведення 
обліку громадян, які 
шукають роботу, і 
безробітних"

1080 26.10.2011

(діє з 
29 жовтня 2011 року)

1) Доповнено нормою про те, що у разі звернення особи до центру зайнятості незалежно від 
реєстрації місця проживання чи місця перебування рішення про її реєстрацію як такої, 
що шукає роботу, та надання (поновлення) статусу безробітного приймається на підставі 
письмової заяви такої особи за умови відсутності факту її реєстрації як такої, що шукає 
роботу (безробітної) в інших центрах зайнятості

Безробітні відтепер мають право вибору центру зайнятості для своєї реєстрації як 
безробітного незалежно від місця проживання чи перебування



Постанова КМУ
"Про внесення змін до 

Порядку проведення 
безоплатного капітального 
ремонту власних житлових 
будинків і квартир осіб, що 
мають право на таку 
пільгу"

1121 02.11.2011

(діє з 
1 січня 2012 року)

2) з 1 січня 2012 року колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць 
примусового тримання, визнаних інвалідами отримають право на безоплатний 
капітальний ремонт квартир за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

(раніше -  мали право лише на ремонт власних житлових будинків, а не квартир)

Постанова КМУ
"Про затвердження 

Порядку ведення 
Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно"

1141 26.10.2011

(діє з 
1 січня 2012 року)

1) Ведення Державного реєстру здійснюватиме новостворена Державна реєстраційна служба 
(Укрдержреєстр) та структурні підрозділи територіальних органів Мін‘юсту
2) Реєстр міститиме інформацію про нерухоме майно; право власності та суб’єктів цього 
права; інші речові права та суб’єктів цих прав; обтяження прав на нерухоме майно та суб’єктів 
цих прав.
3) Порядком регламентовано такі процедури:
— реєстрації заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів;
— пошуку відомостей у Державному реєстрі прав;
— внесення записів до Державного реєстру прав;
— оформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно за допомогою Державного 
реєстру прав;
— внесення змін до записів та скасування записів Державного реєстру прав;
— надання інформації з Державного реєстру прав;
— ведення реєстраційної та облікової справ;
— закриття розділів Державного реєстру прав.

Передбачено 5 різновидів витягів з реєстру, по 2 види виписок та інформаційних довідок.
Розпорядження КМУ
"Про передачу будівлі 

військового містечка N 58 у 
м. Львові"

990-р 12.10.2011

(діє з 
12 жовтня 2011 року)

1) передано будівлію N 363 військового містечка N 58 у м. Львові у відання Національної 
академії наук для розміщення Львівської національної наукової бібліотеки України 
імені В. Стефаника

Розпорядження КМУ
"Деякі питання 

Національного музею-
меморіалу жертв 
окупаційних режимів 
"Тюрма на Лонцького""

1020-р 12.10.2011

(діє з 
12 жовтня 2011 року)

1) передано Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на 
Лонцького" та будівлю загальною площею 1369,1 кв. метра по вул. Степана Бандери, 1, 
у м. Львові до сфери управління Міністерства культури

2) МВС повинен забезпечити вивільнення приміщень на другому поверсі будівлі по вул. 
Степана Бандери, 1, у м. Львові, в яких на даний час розташовується ізолятор 
тимчасового тримання Головного управління МВС у Львівській області, після 
завершення будівництва нової будівлі для ізолятора.

Указ Президента України 1001/2011 21.10.2011 1) Основними причинами виникнення і поширення корупції в стратегії називаються 



"Про Національну 
антикорупційну стратегію 
на 2011 - 2015 роки" (діє з 

27 жовтня 2011 року)

недосконалість адмінпроцедур, невідповідність рівня оплати праці чиновників обсягу їх 
повноважень, несприятливий режим підприємницької діяльності та існування пільг для 
окремих категорій підприємців, відсутність критичного ставлення в суспільстві до проявів 
корупції
2) Визначено необхідність узгоджених дій державних органів та органів місцевого 
самоврядування щодо:

а) реформування системи державного управління та адміністративних процедур
б) зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки;
в) забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого 

самоврядування;
г)поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу 

юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування

д) удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів
е) формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

Наказ Міністерства фінансів 
України

"Про затвердження 
Стандартів внутрішнього 
аудиту"

1247 04.10.2011

(діє з 
1 січня 2012 року)

1) Стандарти розроблені з метою визначення єдиних підходів до:
а) організації та проведення внутрішнього аудиту, 
б) підготовки аудиторських звітів, висновків та рекомендацій 

2) Визначають вимоги до:
а) внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту
б)кваліфікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту
в) напрямів проведення внутрішнього аудиту
г) планування діяльності з внутрішнього аудиту
д)організації і проведення внутрішніх аудитів
е) документування ходу та результатів внутрішнього аудиту

Наказ Мінжитлокомунгоспу
України щодо 

ПОРЯДКУ погодження 
Мінрегіоном України умов 
конкурсу щодо передачі в 
оренду чи концесію 
об'єктів, що 
використовуються для 
здійснення діяльності з 
централізованого водо-, 
теплопостачання та 
водовідведення

230 10.10.2011

(діє з 
14 листопада 2011) 1) визначає процедуру погодження Мінрегіоном України умов конкурсу на право отримання в 

оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, 
що перебувають у комунальній та державній власності



Наказ Міністерства юстиції 
України

"Про затвердження 
Положення про здійснення 
державного нагляду за 
дотриманням 
законодавства у сфері 
державної реєстрації 
юридичних осіб та 
фізичних осіб -
підприємців"

3175/5 14.10.2011

(діє з
4 листопада 2011 року)

1) Державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації 
здійснюється  Укрдержреєстром та головними управліннями юстиції Міністерства юстиції 
України в областях 
(раніше  - держнагляд здійснювався Держкомпідприємництвом)

2) Держнагляд включає в себе перевірку:
а) дотримання державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації;
б) здійснення виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення <….>

організаційного забезпечення роботи державних реєстраторів
3) Держнагляд здійснюється шляхом організації та проведення планових і позапланових 

перевірок, а також шляхом збирання інформації, необхідної для висновків про стан 
виконання законодавства у сфері державної реєстрації

4) Для проведення перевірки Укрдержреєстр/Головне управління юстиції видає наказ, у 
якому зазначаються склад комісії (голова та члени комісії), підстави та строки проведення 
перевірки, а також період, за який вона проводиться (для планової перевірки). Копія 
наказу надається голові комісії.

5) Строк проведення перевірки становить не більше п'яти робочих днів, який у разі потреби 
може бути продовжений наказом Укрдержреєстру/Головного управління юстиції до 
десяти робочих днів

6) Позапланова перевірка проводиться на підставі:
а) доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;
б) звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, депутатів місцевих рад;
в) звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних 

органів, державних реєстраторів;
г) скарг або звернень громадян,

7) На підставі акта, який складено за результатами проведення планової або позапланової 
перевірки, у разі виявлення порушень законодавства Головне управління юстиції може:
а) приймати рішення про усунення виявлених порушень законодавства у сфері державної 

реєстрації;
б) вносити пропозиції Укрдержреєстру щодо кандидатур державних реєстраторів на 

звільнення з посад;
в) направити матеріали перевірки до органів прокуратури.:



Моніторинг 


актів чинного законодавства та змін до них, 


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


Період: жовтень 2011

		Назва нормативного акта

		номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними“

		3712-VI

		08.09.2011

(діє з 

08 жовтня 2011 року)

		Зміни, відповідно до яких рішення щодо призупинення діяльності закладів (ресторанах, кафе, барах, кінотеатрах, нічних клубах, дискотеках, гральних залах, розважальних комплексах тощо), в яких встановлені факти незаконного продажу наркотичних засобів та прекурсорів, прийматиме суд на підставі подання правоохоронних органів 

(раніше – діяльність призупинялась за рішенням органів державної виконавчої влади за поданням відповідних правоохоронних органів)



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів"

		3718-VI

		08.09.2011

(діє з 

01 листопада  2011 року)

		Внесено зміни Закону України «Про лікарські засоби», Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження поняття «фальсифіковані лікарські засоби» та запровадження відповідальності за виготовлення та розповсюдження таких препаратів:

1) фальсифікований лікарський засіб — лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України;

2) Кримінальний кодекс доповнено новою статтею 321-1 «Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів» (штраф від 17 000 до 34 000 грн. або обмеженням волі на строк до 3 років)

3) Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено новою статтею 44-2 «Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів» (штраф від 340 до 850 грн)

Визначення виду відповідальності (адміністративна чи кримінальна) залежить, зокрема, від вартості фальсифікованих лікарських засобів

Донедавна правопорушники несли лише адміністративну відповідальність за виготовлення фальсифікованих 



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


"Про протидію торгівлі людьми“




		3739-VI

		20.09.2011

(діє з 

15 жовтня  2011 року)

		Комплексний законодавчий документ, у якому визначено всі аспекти протидії цьому явищу.

1) Торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином

2) Суб’єктами протидії торгівлі  є органи виконавчої влади, дипломатичні установи України та заклади допомоги особам, що постраждали від торгівлі


Органи місцевого самоврядування також беруть участь у здійсненні заходів, спрямованих на попередження протидії торгівлі

(хоча чітких повноважень і форм участі не визначено цим законом)


3) Попередження торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами:


1) вивчення ситуації;


2) підвищення рівня обізнаності;


3) зниження рівня вразливості населення;


4) подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, інформаційних, освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів

4) Надано право місцевій державній адміністрації надавати статус -"особа, яка постраждала від торгівлі людьми", який дозволяє постраждалій особі безоплатно одержати:

1) інформацію щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа;


2) медичну, психологічну, правову та іншу допомоги незалежно від місця проживання;


3) тимчасове розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі 

4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;


5) одноразову матеріальну допомогу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;


6) допомогу у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку

5) згідно ст. 22 органи місцевого самоврядування зобов’язані приймати від осіб повідомлення про дитину, яка страждає/постраждала від торгівлі дітьми

6) фінансування заходів протидії торгівлі людьми можу здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


"Про правовий статус іноземців  та осіб без громадянства“

		3773-VI

		22.09.2011

(діє з 

26 грудня  2011 року)

		1) Закон прийнятий в рамках реалізації плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу та спрямований на усунення колізій між положеннями чинного Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», з одного боку, та положеннями Конституції України - з другого

2) Закон зосереджений на врегулюванні питань, пов’язаних із в’їздом, перебуванням та виїздом іноземців та осіб без громадянства з України.

3) Не містить норм, які окремо визначають основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства, однак зазначає, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 

4) Розширено перелік осіб, що мають право на отримання посвідок на тимчасове проживання в Україні. 

Зокрема, посвідку на тимчасове проживання можна буде оформити для:


· членів сім’ї (дружини, чоловіка, дітей) іноземних громадян, які отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні; 

· представникам іноземних ЗМІ; 

· іноземцям, які прибули на територію України з метою возз’єднання сім’ї (дружиною, чоловіком, що є громадянами України) та  ін. 

Однак необхідно зазначити, що незважаючи на визначені Законом документи, які є підставою для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, вичерпний перелік документів все ж таки буде визначатися окремо відповідними актами органі внутрішніх справ, що може ускладнити процес.

5) Закон також вводить такі нові положення: 


1) визначення підстав для відмови в наданні візи, скасування візи; 

(напр.., відсутні докази, що підтверджують мету перебування; відсутнє достатнє фінансове забезпечення на період перебування; перебування у базі даних осіб, яким не дозволяється в'їзд тощо)


2) надання переліку документів, необхідних іноземцю чи осо без громадянства для в'їзду в Україну та виїзду з України залежно від статусу особи та мети перебування в Україні; 


3) встановлення процедури реєстрації іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну або перебувають території України, та визначення кола осіб, які звільняються від реєстрації; 

Реєстрація здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України органами охорони державного кордону

Звільняються від реєстрації, зокрема, туристи

4) визначення переліку документів, якими може бути підтверджено наявність достатнього фінансового забезпечення для іноземців та осіб без громадянства, необхідного для в'їзду Україну, перебування на території України  та  транзитного  проїзду через територію України; 

(напр.., готівки; банківської карточки; гарантійного листа приймаючої організації; проїзного квитка для повернення до країни громадянської належності тощо)

6) розширено перелік підстав, за яких забороняється примусове повернення чи примусове видворення або видача передача іноземця та особи без громадянства до іншої країни; 

(напр.., новою підставою є – недопустимість повернення осіб у країни, де їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань


на відміну від нині діючих положень, вчинення адміністративного правопорушення не визначено як підстава для видворення за межі України. 


7) Положення Закону в частині фіксації біометричних даних наберуть чинності  лише  з  початку  функціонування  національної  системи біометричної  верифікації  та  ідентифікації  громадян  України



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


"Про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про землеустрій" щодо скорочення строку складання документації із землеустрою"

		3774-VI

		22.09.2011

(діє з 

25 жовтня  2011 року)

		На рівні закону вписано обов’язок розробника документації із землеустрою виконувати роботи із складання документації із землеустрою у строк, передбачений договором. 

При цьому, максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг“




		3795-VI

		22.09.2011

(діє з 

16 жовтня  2011 року)

		1) змінилася процедура виселення з житлових приміщень при стягненні боргу 

1) постійне жиле приміщення, яке має надаватися громадянам, яких виселяють, тепер має зазначатися в рішенні суду (зміни до ст. 109 Житлового кодексу України)

ключовим є слово "постійне", оскільки раніше цю норму закону можна було обійти, надавши тимчасове жиле приміщення 

2) встановлено можливість звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового регулювання на підставі договору (зміни до статті 40 Закону України «Про іпотеку»).

запровадження спрощеної процедури звернення стягнення на майно позичальника створює ризики для зловживання з боку банків та фінансових установ

3) суди відтепер зобов’язані приймати рішення про виселення (зміни до статті 39 Закону України «Про іпотеку»)у разі звернення кредитора, що обмежує права громадян на захист

раніше – закон встановлював "право", а не обов’язок суду приймати рішення щодо виселення


2) зміни, спрямовані на захист прав споживачів фінансових послуг

1) !!! заборона видачі споживчих кредитів в іноземній валюті 

2) відтепер у договорі, у тому числі з банком, за участю фізичної особи обов’язково враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів (зміни до ст. 627 ЦК України)


фактично обмежено "свободу договору", якою прикривались банки, уникаючи дотримання вимог щодо надання повної інформації про товар (послуги)

3) Врегульовано питання процентних ставок, які можуть встановлюватись за кредитом: фіксовані та змінювані. 

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору

Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки, визначений договором, без згоди позичальника не може бути змінено

Очевидним є той факт, що змінювана ставка буде найбільш популярною, оскільки все-таки повертає право банків в певному порядку змінювати процентну ставку  


4) надано право кредитору за погодженням із споживачем проводити реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту шляхом:

1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу до 3-ьох років

2) продовження строку договору про надання споживчого кредиту

3) зміни механізму нарахування відсотків

4) поділу існуючого кредитного зобов'язання в іноземній валюті та переведення в гривні

5) заборонено кредитодавцю встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі та інші дії, які не є послугою у визначенні цього закону. 

Згідно із законом, "умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні цього закону, є нікчемною".


6) встановлено заборону застосовувати інститут банкрутства до "зобов'язань боржника - фізичної особи-підприємця, що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов'язаних із здійсненням таким боржником підприємницької  діяльності"

Звужено можливості громадян звільнятися від боргів через банкрутство 

!!!Є загроза припинення кредитування банками підприємницької діяльності фізичних осіб, оскільки банки вимагатимуть від підприємців писати в договорах, ніби вони беруть кредити не для підприємницької діяльності, що не дозволить скористатись правом банкрутства

7) Встановлення кримінальної відповідальності для всіх фізичних осіб, які подають завідомо неправдиву інформацію з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг

(ст.. 222 КК У шахрайство з фінансовими ресурсами )

раніше – відповідальність за це несли лише підприємці і службові особи суб’єктів господарювання

призведе до притягнення громадян до кримінальної відповідальності у зв'язку з поданням ними недостовірних документів, наприклад, неправдивої довідки про доходи, для отримання кредиту


8) відновлено баланс прав кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою. Такі кредитори тепер також належать до конкурсних кредиторів і арбітражний керуючий зобов'язаний повідомляти їх про час, місце та умови продажу заставного майна окремим рекомендованим листом з повідомленням про вручення

раніше - кредитор, вимоги якого забезпечені заставою, не міг стати конкурсним кредитором і не входив до складу комітету кредиторів. Вказана обставина позбавляла їх можливості контролювати процедуру розпорядження майном особи, відносно якої порушено провадження 


9) доповнення до частини третьої статті 61 закону "Про банки і банківську діяльність"  легалізує відступлення банком права вимоги до клієнта приватним особам та організаціям, які не є банками або фінансовими установами

Увага!!! Передавання боргів колекторам, фактично, узаконено





		Постанова КМУ


“Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади“

		1001

		28.09.2011


(діє з 


07 жовтня 2011 року)




		Суть:

1) Затверджено Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

2) Рекомендовано органам місцевого самоврядування утворити з 1 січня 2012 р. структурні підрозділи внутрішнього аудиту.

3) Об'єктом внутрішнього аудиту є діяльність органу в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що здійснюються його керівником для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю:

1) дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів

2)  досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів

3) дотримання вимог щодо діяльності органу влади, його територіальних органів та бюджетних установ, а також підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління.

4) Строк проведення внутрішнього аудиту не повинен перевищувати 45 робочих днів.


5)  Внутрішній аудит проводиться відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном


6) Основні завдання підрозділів внутрішнього аудиту:


1) оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;


2) оцінка ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;


3) оцінка ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;


4) оцінка якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;


5) оцінка стану збереження активів та інформації; 


6) оцінка стану управління державним майном;


7) оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;


8) оцінка ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань органу влади, його територіального органу та бюджетної установи;


9) подання керівникові органу влади аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття ним відповідних управлінських рішень

7) Органи Держфінінспекції здійснюють контроль за станом внутрішнього аудиту шляхом оцінки якості внутрішнього аудиту



		Постанова КМУ


"Про внесення змін до Правил дорожнього руху "

		1029

		26.09.2011


(діє з 


14 жовтня 2011 року)




		10) приведено у відповідність до чинного законодавства перелік документів, які повинен мати при собі водій ТЗ, тобто вилучено положення щодо наявності довіреності на транспортний засіб, дорожнього листа, документів на вантаж тощо

Власник транспортного засобу може передавати такий засіб у користування іншій особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй реєстраційний документ на цей транспортний засіб


11) вказано, що наближаючись до нерухомого ТЗ з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом (або без такого), що стоїть на узбіччі або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км/год та в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитись

12) уточнено, що на вимогу працівника міліції водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також пред'явити (раніше - передати) для перевірки документи





		Постанова КМУ


"Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка"

		1049

		12.10.2011


(діє з 


21 жовтня 2011 року)




		1) Порядок установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів

в основу порядку взяли існуючий  досвід роботи з громадськими організаціями, у тому числі досвід Львівської міської ради (відділу громадського партнерства управління "Секретаріат ради")

2) Рекомендовано органам місцевого самоврядування застосовувати Порядок під час визначення проектів, заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

!!!!Основні засади цього Порядку вже закріплені і діють в ухвалі міської ради від 19.03.2009 №2521 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів"






		Постанова КМУ


"Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних"

		1080

		26.10.2011


(діє з 


29 жовтня 2011 року)




		13) Доповнено нормою про те, що у разі звернення особи до центру зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування рішення про її реєстрацію як такої, що шукає роботу, та надання (поновлення) статусу безробітного приймається на підставі письмової заяви такої особи за умови відсутності факту її реєстрації як такої, що шукає роботу (безробітної) в інших центрах зайнятості

Безробітні відтепер мають право вибору центру зайнятості для своєї реєстрації як безробітного незалежно від місця проживання чи перебування



		Постанова КМУ


"Про внесення змін до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу"

		1121

		02.11.2011


(діє з 


1 січня 2012 року)




		14) з 1 січня 2012 року колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами отримають право на безоплатний капітальний ремонт квартир за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

(раніше -  мали право лише на ремонт власних житлових будинків, а не квартир)



		Постанова КМУ


"Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно"

		1141

		26.10.2011


(діє з 


1 січня 2012 року)




		1) Ведення Державного реєстру здійснюватиме новостворена Державна реєстраційна служба (Укрдержреєстр) та структурні підрозділи територіальних органів Мін‘юсту

2) Реєстр міститиме інформацію про нерухоме майно; право власності та суб’єктів цього права; інші речові права та суб’єктів цих прав; обтяження прав на нерухоме майно та суб’єктів цих прав.


3) Порядком регламентовано такі процедури:


— реєстрації заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів;


— пошуку відомостей у Державному реєстрі прав;


— внесення записів до Державного реєстру прав;


— оформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру прав;


— внесення змін до записів та скасування записів Державного реєстру прав;


— надання інформації з Державного реєстру прав;


— ведення реєстраційної та облікової справ;


— закриття розділів Державного реєстру прав.


Передбачено 5 різновидів витягів з реєстру, по 2 види виписок та інформаційних довідок.



		Розпорядження  КМУ


"Про передачу будівлі військового містечка N 58 у м. Львові"

		990-р

		12.10.2011


(діє з 


12 жовтня 2011 року)




		1) передано будівлію N 363 військового містечка N 58 у м. Львові у відання Національної академії наук для розміщення Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника



		Розпорядження  КМУ


"Деякі питання Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького""

		1020-р

		12.10.2011


(діє з 


12 жовтня 2011 року)




		1) передано Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" та будівлю загальною площею 1369,1 кв. метра по вул. Степана Бандери, 1, у м. Львові до сфери управління Міністерства культури

2) МВС повинен забезпечити вивільнення приміщень на другому поверсі будівлі по вул. Степана Бандери, 1, у м. Львові, в яких на даний час розташовується ізолятор тимчасового тримання Головного управління МВС  у Львівській області, після завершення будівництва нової будівлі для ізолятора.



		Указ Президента України


"Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки"

		1001/2011

		21.10.2011


(діє з 


27 жовтня 2011 року)




		1) Основними причинами виникнення і поширення корупції в стратегії називаються недосконалість адмінпроцедур, невідповідність рівня оплати праці чиновників обсягу їх повноважень, несприятливий режим підприємницької діяльності та існування пільг для окремих категорій підприємців, відсутність критичного ставлення в суспільстві до проявів корупції

2) Визначено необхідність узгоджених дій державних органів та органів місцевого самоврядування щодо:

1) реформування системи державного управління та адміністративних процедур

2) зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки;


3) забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;


4) поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

5) удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

6) формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції





		Наказ Міністерства фінансів України 

"Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту"

		1247

		04.10.2011


(діє з 


1 січня 2012 року)




		1) Стандарти розроблені з метою визначення єдиних підходів до:


1)  організації та проведення внутрішнього аудиту, 

2) підготовки аудиторських звітів, висновків та рекомендацій 

2) Визначають вимоги до:


1) внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту

2) кваліфікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту

3) напрямів проведення внутрішнього аудиту

4) планування діяльності з внутрішнього аудиту

5) організації і проведення внутрішніх аудитів

6) документування ходу та результатів внутрішнього аудиту



		Наказ Мінжитлокомунгоспу України щодо 


ПОРЯДКУ погодження Мінрегіоном України умов конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення

		230

		10.10.2011


(діє з 


14 листопада 2011)




		1) визначає процедуру погодження Мінрегіоном України умов конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній та державній власності



		Наказ Міністерства юстиції України

"Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

		3175/5

		14.10.2011


(діє з


4 листопада 2011 року)




		1) Державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації здійснюється  Укрдержреєстром та головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в областях 


(раніше  - держнагляд здійснювався Держкомпідприємництвом)

2) Держнагляд включає в себе перевірку:


1) дотримання державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації;


2) здійснення виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення <….> організаційного забезпечення роботи державних реєстраторів

3) Держнагляд здійснюється шляхом організації та проведення планових і позапланових перевірок, а також шляхом збирання інформації, необхідної для висновків про стан виконання законодавства у сфері державної реєстрації

4) Для проведення перевірки Укрдержреєстр/Головне управління юстиції видає наказ, у якому зазначаються склад комісії (голова та члени комісії), підстави та строки проведення перевірки, а також період, за який вона проводиться (для планової перевірки). Копія наказу надається голові комісії.


5)  Строк проведення перевірки становить не більше п'яти робочих днів, який у разі потреби може бути продовжений наказом Укрдержреєстру/Головного управління юстиції до десяти робочих днів


6) Позапланова перевірка проводиться на підставі:


1) доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;


2) звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад;


3) звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, державних реєстраторів;


4) скарг або звернень громадян,


7) На підставі акта, який складено за результатами проведення планової або позапланової перевірки, у разі виявлення порушень законодавства Головне управління юстиції може:


1) приймати рішення про усунення виявлених порушень законодавства у сфері державної реєстрації;


2) вносити пропозиції Укрдержреєстру щодо кандидатур державних реєстраторів на звільнення з посад;

3) направити матеріали перевірки до органів прокуратури.:







