
Моніторинг 
актів чинного законодавства та змін до них, 

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

Період: листопад 2011

Назва нормативного акта Номер 
акта

Дата прийняття 
(набрання 
чинності)

Предмет правового регулювання/ основні нововведення

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
розгляду справ Верховним Судом 
України"

3932-VI 20.10.2011
діє з 13.11.2011

1. Змінено порядок перегляду справ у Верховному Суді України з підстави неоднакового 
застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права (або норм 
кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь), що мало наслідком 
ухвалення різних за змістом судових рішень: справи переглядатимуться колегією суддів зі 
складу відповідної палати, а у деяких випадках – на спільному засіданні судових палат.
2. Зобов'язано суди використовувати при розгляді справ висновки Верховного Суду України
щодо застосування норм матеріального права (або норм кримінального закону);
3. Передбачено повноваження Верховного Суду України за результатами перегляду справ 
приймати нове рішення, яке підлягатиме обов'язковому опублікуванню на офіційному веб-
сайті Верховного Суду України протягом 10-денного строку з дня прийняття такого рішення.
4. Збільшено кількість суддів Верховного Суду України з 20 до 48 осіб;
5. Відновлено діяльність судових палат в адміністративних, господарських, кримінальних та 
цивільних справах;
6. Скасовано обов'язковість включення до реєстру усіх судових рішень судів загальної 
юрисдикції. У свою чергу встановлено, що перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, 
що підлягають включенню до Реєстру, затверджуватиметься Радою суддів України за 
погодженням з Державною судовою адміністрацією України. 

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону 
України "Про Загальнодержавну 
програму "Питна вода України" на 
2006 - 2020 роки""

3933-VI 20.10.2011
діє з 13.11.2011

1. Цим законом Програму викладено у новій редакції.
2. Метою Програми є забезпечення прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну 
безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до 
встановлених нормативів.
3. Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної політики щодо 
розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони 
джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; 
нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; 
розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із 



застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
4. Дано доручення органам місцевого самоврядування:
 у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом скоригувати і затвердити місцеві 
програми (заходи) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості;
 під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них 
необхідні кошти для забезпечення виконання місцевих програм (заходів) щодо забезпечення 
населення якісною питною водою в достатній кількості".

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону 
України "Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності" 
щодо розширення мережі 
дозвільних центрів"

3993-VI 03.11.2011
діє з 03.01.2012

1. Розширено мережу дозвільних органів та створено дозвільні центри на обласному рівні
(регіональні дозвільні органи).
2. Регіональні дозвільні органи - територіальні органи міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади в областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові 
особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до 
проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видаються документи дозвільного 
характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
3.  Видача документів дозвільного характеру регіональними дозвільними органами в межах 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці може здійснюватися через дозвільний центр 
міської ради, що є обласним центром, за узгодженим рішенням міської ради та обласної 
державної адміністрації.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до статті 17 
Закону України "Про міліцію" 
щодо вимог до осіб, які 
приймаються на службу до міліції"

3999-VI 03.11.2011
діє з 26.11.2011

1. Внесено зміни до статті щодо прийняття на службу до міліції та уточнено її норми.
2. А саме:
 на службу до міліції приймаються на контрактній основі не тільки громадяни України здатні 
за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров'я 
виконувати покладені на міліцію завдання (як було раніше), але й які досягли 18-річного віку 
(крім випадків, встановлених законодавством), мають повну загальну середню освіту, 
володіють державною мовою.
 призовники не підлягають прийняттю на службу до міліції, крім осіб, які приймаються на 
навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.
 більш конкретно розтлумачено положення щодо особи, яка не може бути прийнята на 
службу до міліції (яка була засуджена за злочин вироком суду, який набрав законної сили; 
стосовно якої було винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими 
підставами).

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до статті 77 
Основ законодавства України про 
охорону здоров'я щодо 

4000-VI 03.11.2011
діє з 01.01.2012

1. Медичним працівникам надано право на безкоштовне паркування транспортних засобів у 
спеціально відведених для цього місцях у разі:
 обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним 
розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка;



прискорення надання першої 
медичної допомоги в 
невідкладних та екстремальних 
ситуаціях"

 розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону 
медичного працівника, який керує цим транспортним засобом.

2. Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити 
в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують 
медичні працівники.
3. Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з 
питань діяльності Вищої ради 
юстиції щодо їх приведення у 
відповідність з Конституцією 
України"

4001-VI 03.11.2011
діє з 30.11.2011

1. Врегульовано повноваження Вищої ради юстиції при розгляді справ:
 орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об'єднань 
громадян, яким направлено письмовий запит Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, 
зобов'язані протягом 10 днів з дня отримання такого запиту надати необхідну інформацію 
та/або судову справу (її копію). Раніше можна строк можна було продовжити до 30 днів, а 
витребовувати таку інформацію могла тільки рада юстиції, а не її член.
 у зв'язку з виконанням доручення член Вищої ради юстиції може витребувати закінчені 
розглядом судові справи (їх копії), ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не 
закінчено. А також, тепер член ради має право отримувати пояснення від суддів чи прокурорів, 
робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів і прокурорів.
 член Вищої ради юстиції не може витребувати оригінали судових справ, розгляд яких не 
закінчено.
 розширено коло порушень за які наступатиме відповідальність (невиконання законних 
вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової 
справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої 
не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків щодо 
надання інформації). 

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів 
України щодо спрощеної системи 
оподаткування, обліку та 
звітності"

4014-VI 04.11.2011
діє з 01.01.2012

1. Встановлено нові критерії для суб’єктів господарювання, які можуть обрати спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності з 01.01.2012 р. (Інформація подана у Додатку).
2. Визначено, що не будуть платниками ПДВ усі "спрощенці" 1-ї та 2-ї груп, а також ті з 
"спрощенців" 3-ї та 4-ї груп, які обрали ставку податку 5% від доходу. Однак, таким "єдинникам" 
потрібно слідкувати, з ким вони працюють, оскільки у деяких випадках вони будуть зобов'язані 
стати платниками ПДВ.
А саме, «спрощенці», які обрали ставку податку 5%, зобов'язані стати платником ПДВ, якщо 
вони здійснюватимуть постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і обсяг такого постачання за 
останні 12 календарних місяців сукупно перевищить 300 000 грн.
3. Не можуть бути платниками єдиного податку:
1) суб'єкти господарювання (юр- та фізособи-підприємці), які здійснюють:



- діяльність з організації, проведення азартних ігор;
- обмін іноземної валюти;
- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-
мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з 
роздрібним продажем пива та столових вин);
- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі 
органогенного утворення;
- видобуток, реалізацію корисних копалин;
- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка 
здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування" (N 85/96-ВР 
від 07.03.96 р.), сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III 
ПКУ;
- діяльність з управління підприємствами;
- діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;
- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів 
(аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
2) фізособи-підприємці, які:
- здійснюють технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005);
- діяльність у сфері аудиту;
- надають в оренду: а) земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара; 
б) житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів; в) нежитлові 
приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних 
метрів;
3) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі 
товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні 
фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
4) суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать 
юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;
5) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є 
платником єдиного податку;
6) фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
7) суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного 
податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії 
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
3. Платники єдиного податку 1 та 2 групи, які не використовують працю найманих 



осіб, звільняються від сплати єдиного податку:
- на час відпустки (не більше 1 місяця на рік);
- на період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 
30 і більше календарних днів.
Суми єдиного податку за такі періоди за заявою платника зараховуються в рахунок майбутніх 
платежів.
4. З 2012 року свідоцтва платника єдиного податку видаватимуться безстроково. Однак, нині 
діючі свідоцтва і патенти про сплату фіксованого податку будуть дійсними до 01.06.2012 р. Тобто, 
до цієї дати необхідно обміняти свідоцтва, які дійсні у поточному році, на нові, розроблені у 
відповідності до нових правил.
5. Щоб стати "єдиноподатником" у наступному році, необхідно подати відповідну заяву до 
25.01.2012 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до статті 306 
Кримінального кодексу України"

4016-VI 04.11.2011
діє з 23.11.2011

1. Змінено відповідальність за  розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу 
наркотичних засобів та решти речовин на підприємствах, в установах, організаціях та їх 
підрозділах або використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають 
приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів 
(коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу зазначених речовин, що відтепер 
становитиме від семи до дванадцяти років позбавлення волі (решта санкцій незмінні).
2. До прийняття цих змін санкція передбачала  позбавлення волі  від семи до двадцяти років.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
СУДУ
"У справі за конституційним 
поданням Служби безпеки 
України щодо офіційного 
тлумачення положення частини 
третьої статті 62 Конституції 
України"

12-
рп/2011 20.10.2011

1. Конституційний суд розтлумачив ч.3 ст. 62 Конституції України - обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом.
2. КСУ зазначив, що обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних 
даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те 
особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого 
законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із 
застосуванням заходів, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", 
особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.
3. КСУ підкреслив, що фактичні дані про скоєння злочину чи підготовку до нього можуть бути 
одержані не тільки в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноважених на це осіб, а 
й випадково зафіксовані фізичними особами, які здійснювали власні (приватні) фото-, кіно-, 
відео-, звукозаписи, або відеокамерами спостереження, розташованими як у приміщеннях, так і 
ззовні.
4. В такому випадку обов’язок оцінювання зазначених фактичних даних на предмет допустимості 
як доказів у кримінальній справі покладається на суд.
При цьому суду необхідно враховувати ініціативний або ситуативний (випадковий) характер дій 
фізичних або юридичних осіб, їх мету та цілеспрямованість при фіксуванні зазначених даних.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
"Про День соціальної 
справедливості"

1021/2011 04.11.2011
діє з 20.11.2011

З метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, суб'єктів господарювання, громадських організацій до вирішення питань 
соціальної справедливості та необхідності спільної побудови в Україні суспільства соціальної 
справедливості та активного впровадження в життя політики і стратегії, спрямованих на її 
забезпечення, в Україні  щороку 20 лютого встановлено День соціальної справедливості.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ
"Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг"

1073/2011 23.11.2011
діє з 23.11.2011

1. Створено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 
послуг (державний колегіальний орган, підпорядкований Президентові України і підзвітним 
Верховній Раді України).
2. Комісія здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема у сфері 
теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення.
3. Комісія здійснює такі основні завдання:
 ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється умовами та правилами 
провадження господарської діяльності.
 ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, 
постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та 
правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами)
 розроблення порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб'єктів 
природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності 
яких здійснюється Комісією;
 установлює тарифи на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам 
господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією;
 нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання 
на суміжних ринках, застосування відповідних санкцій за порушення ними умов і правил 
провадження відповідних видів господарської діяльності.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Порядку 
провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення 
нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей"

1123 02.11.2011
діє з 15.11.2011

1. Визначено, що:
 усиновлення дитини, яка не перебуває на місцевому обліку дітей, які можуть бути 
усиновлені не допускається (крім випадку, коли  усиновлювана дитина є громадянином України, 
але проживає за її межами та  коли відбувається усиновлення одним з подружжя дитини другого 
з подружжя).
2. Уточнено, що:
 громадянам України, які проживають за межами України, надається інформація про дітей, які 
перебувають на централізованому обліку, незалежно від віку дітей та строку їх перебування на 
такому обліку.



 У свою чергу, іноземцям надається інформація про дітей, які проживають в дитячих або 
інших закладах незалежно від форми власності та підпорядкування закладу, досягли віку п'яти 
років та більше року перебувають на централізованому обліку. Виняток становлять випадки, 
коли  кандидат в усиновлювачі є родичем дитини, дитина страждає на хворобу, внесену до 
затвердженого МОЗ переліку захворювань, кандидати в усиновлювачі бажають усиновити усіх 
рідних братів і сестер в одну сім'ю, якщо хоча б один з них досяг віку п'яти років і більше року 
перебуває на обліку.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Деякі питання збирання, заготівлі 
та утилізації зношених шин"

1136 27.07.2011
діє з 11.11.2011

1. Зобов’язав підприємства, установи та організації, які виробляють та/або імпортують шини 
для транспортних засобів, внаслідок використання яких утворюються зношені шини самостійно 
забезпечити подальше збирання, заготівлю та утилізацію зношених шин або укласти договори 
про виконання робіт з організації збирання, заготівлі та утилізації зношених шин з 
уповноваженим підприємством, що належить до сфери управління Міністерства екології та 
природних ресурсів, або суб'єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію.
2. У свою чергу, державна митна служба зобов’язана подавати щомісяця Міністерству екології 
та природних ресурсів і Державній екологічній інспекції інформацію про митне оформлення 
зазначених шин (крім товарів гуманітарної і технічної допомоги) з метою здійснення контролю за 
дотриманням підприємствами, установами та організаціями, які виробляють в Україні шини або 
імпортують їх, вимог цієї постанови.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку 
ведення Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно"

1141 26.10.2011
діє з 01.01.2012

1. Визначено, що Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту
забезпечують  ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
2. Ведення Державного реєстру прав передбачає:
 реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав;
 пошук відомостей у Державному реєстрі прав;
 оформлення рішень, свідоцтв про право власності на нерухоме майно;
 відкриття розділів Державного реєстру прав та/або внесення записів до нього;
 внесення змін до записів та скасування записів Державного реєстру прав;
 надання інформації з Державного реєстру прав;
 закриття розділів Державного реєстру прав.
3. Встановлено, що за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень оформлюється свідоцтво про право власності на нерухоме майно, якому 
присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування. 
4. Зміни до записів Реєстру прав вносяться державним реєстратором у разі допущення технічної 
помилки; зміни відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші 
речові права та суб'єкта цих прав. 
5. Державний реєстратор може надавати інформацію з Реєстру прав у формі витягу, 



інформаційної довідки, виписки відповідно до вимог, установлених Порядком надання витягів з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 703. 
6. Витяг, який надається власнику нерухомого майна містить інформацію про державну 
реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав, 
наявну у розділі Реєстру прав, відкритому на такий об'єкт, на дату та час його формування.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про заходи, пов'язані із 
задоволенням потреб осіб з 
інвалідністю, зокрема під час 
підготовки та проведення 
фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу в 
Україні"

1146
09.11.2011
діє з 18.11.2011

1. Доручено: 
 Львівській обласній адміністрації за участю органів місцевого самоврядування м. Львова 
протягом 1 місяця утворити робочі групи за участю представників громадських організацій 
інвалідів, у тому числі членів місцевих комітетів доступності, з метою вироблення спільних дій 
щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема проведення моніторингу об'єктів будівництва, що 
споруджуються в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу, налагодження партнерських відносин з відповідальними за 
виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інформування їх про потреби та 
можливості осіб з інвалідністю, а також залучення підприємств громадських організацій інвалідів 
до виконання завдань і заходів Програми.
 Львівській обласній адміністрації за участю органів місцевого самоврядування до 1 травня 
2012 року забезпечити виконання робіт з пониження бортового каменю на вулицях, дорогах 
(краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) в місцях перетину пішохідних шляхів (тротуарів) 
та із дорогами для проїзду автотранспортних засобів (до 2,5 сантиметра), встановлення 
бортового каменю на зупинках на рівні підлоги транспортного засобу загального користування та 
звукових сигналів на світлофорах.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про утворення Ради з питань 
запровадження інноваційної 
моделі функціонування 
будівельного комплексу і 
розгляду будівельних проектів, що 
мають важливе значення для 
соціально-економічного розвитку 
регіонів"

1154 09.11.2011
діє з 18.11.2011

1. Кабінетом Міністрів України створено консультативно-дорадчий орган - Раду з питань 
запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду 
будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку 
регіонів.
2. Основними завданнями Ради є сприяння забезпеченню координації дій центральних органів 
виконавчої влади з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного 
комплексу і розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-
економічного розвитку регіонів, підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та 
способів їх запровадження, удосконалення нормативно-правової бази з питань інноваційного 
розвитку будівельної галузі.
3. Головою Ради є Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і 
торгівлі. До її складу також увійшли заступники голів облдержадміністрацій, у тому числі 



Львівської.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про затвердження модельного 
статуту товариства з обмеженою 
відповідальністю"

1182 16.11.2011
діє з 23.11.2011

1. Затверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю. 
Згідно з ст. 56 Господарського кодексу суб'єкт господарювання може створюватися та діяти на 
підставі модельного статуту, затвердженого Кабміном, що після його прийняття учасниками стає 
установчим документом. 
2. В такому випадку в рішенні про створення такого товариства (підписується усіма 
засновниками) мають міститися відомості про:
 вид товариства, його найменування та місцезнаходження;
 предмет і цілі діяльності;
 склад засновників та учасників;
 розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників та порядок внесення 

ними вкладів;
 провадження діяльності на основі модельного статуту.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про тарифи на теплову енергію, 
послуги з централізованого 
опалення і постачання гарячої 
води, послуги з централізованого 
водопостачання та 
водовідведення для потреб 
релігійних організацій та ціни на 
природний газ, що 
використовується для 
виробництва та надання 
релігійним організаціям послуг з 
опалення і постачання гарячої 
води"

1199 17.10.2011
діє з 01.12.2011

Визначено, що:
 теплова енергія та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для потреб релігійних 
організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) 
оплачуються ними за тарифами, встановленими для населення.
 природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі 
блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (з урахуванням обсягу 
природного газу, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям 
послуг з опалення і постачання гарячої води (крім обсягів, що використовуються для виробничо-
комерційної діяльності), за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та 
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), відпускається за встановленою Національною 
комісією регулювання електроенергетики для таких суб'єктів господарювання ціною на 
природний газ, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з 
опалення і постачання гарячої води.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до пункту 2 
Порядку надання послуг з 
тимчасового розміщення 
(проживання)"

1203 16.11.2011
діє з 01.12.2011

1. Переглянуто умови віднесення готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з 
тимчасового розміщення (проживання) до колективних та індивідуальних. 
Зокрема,колективними будуть вважатися засоби розміщення загальною кількістю місць 30 або 
більше (в даний час – 10 або більше), в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому 
приміщенні, і за які справляється плата за встановленими цінами. В той же 
час,індивідуальним буде вважатися житло, в якому за плату або безоплатно надається обмежена 



кількість місць - менш як 30(зараз – менше 10).
2. Таким чином, фізособи - власники або орендарі індивідуальних засобів приміщення можуть 
надавати послуги з розміщення без реєстрації їх як суб’єктів підприємницької діяльності, в той 
час коли надання послуг з розміщення у колективних засобах приміщення, потребує від фізосіб 
відповідної держреєстрації.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про схвалення Концепції 
формування державної системи 
сільськогосподарського 
дорадництва"

1098-р 31.10.2011
діє з 31.10.2011

1. Мета Концепції полягає у формуванні ефективної державної системи сільськогосподарського 
дорадництва як дієвого інструменту впровадження державної аграрної політики, забезпечення 
інноваційного розвитку сільського господарства та сільських територій, подолання бідності на 
селі шляхом провадження просвітницької діяльності та надання соціально спрямованих 
дорадчих послуг суб'єктам господарювання на селі і сільському населенню з метою підвищення 
рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільського 
господарства.
2. Проблему пропонують розв'язати шляхом:
 створення Національного центру сільськогосподарського дорадництва та обласних 
(регіональних) сільськогосподарських дорадчих служб з їх районними відділами;
 надання соціально спрямованих дорадчих послуг, які фінансуються за рахунок коштів 
державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом;
 створення в системі агропромислового комплексу в кожному регіоні (області, районі) 
регіональних сільськогосподарських дорадчих служб.
3. Дано доручення Міністерству аграрної політики та продовольства разом із заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади у тримісячний строк розробити та подати Кабінетові 
Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції на період до 2015 року.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про платну адміністративну 
послугу, що надається 
Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства"

1110-р 09.11.2011
діє з 09.11.2011

Визначено, що Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства надається платна адміністративна послуга з проведення професійної атестації 
відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів 
архітектури.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про схвалення Концепції 
реалізації державної політики у 
сфері профілактики 
правопорушень на період до 2015 
року"

1209-р 30.11.2011
діє з 30.11.2011

1. Метою Концепції є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 
профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на виявлення та усунення причин і умов учинення злочинів, захист інтересів людини, 
суспільства і держави від протиправних посягань, а також налагодження дієвої співпраці між 
центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим та громадськістю в зазначеній сфері.
2. Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2011 - 2015 років.



3. Дано доручення Міністерству внутрішніх справ разом з іншими заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади розробити та подати в місячний строк Кабінетові 
Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І 
НАУКИ; МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Положення 
про вечірню (змінну) школу"

1093 21.09.2011
діє з 25.11.2011

Внесено зміни до положення про вечірню освіту і викладено його в новій редакції. Основними 
нововведенями нового Положення є наступні:
 Встановлено, що для прийняття рішення про створення вечірньої школи приватної форми 
власності засновником (засновниками), необхідно отримання  дозволу відповідного органу 
місцевого самоврядування (Раніше це рішення могло бути прийнято без дозволу органу 
місцевого самоврядування).
 За погодженням з відповідним місцевим органом управління освітою при 
загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися класи з вечірньою (заочною) 
формою навчання.
 Навчання у вечірній школі може також здійснюватися у формі дистанційного навчання.
 Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається 
табель успішності.
 Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.
 Вилучено норму щодо того, що  батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за 
здобуття їхніми дітьми повної загальної середньої освіти.
 Джерелами фінансування вечірньої школи можуть також бути  кошти фізичних, юридичних 
осіб (для приватних закладів) та  інші джерела, не заборонені законодавством.
 Вечірня школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне 
обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, 
організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють 
поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку 
відвідування зони відчуження і 
зони безумовного (обов'язкового) 
відселення"

1157 02.11.2011
діє з 02.12.2011

1. В лютому 2011 року МНС затвердив порядок відвідування громадянами України, іноземними 
делегаціями та іноземцями зони відчуження і зони обов`язкового відселення через 
туроператорів. Однак, за позовом Генпрокуратури Окружний адміністративний суд Києва визнав 
наказ міністерства протиправним. Новий порядок відвідування зони відчуження розроблений з 
урахуванням зауважень правоохоронних органів.
2. Для відвідин зони відчуження необхідно подати письмовий запит у Державне агентство з 
управління зони відчуження за 10 днів до самого відвідування.
3. У запиті повинні бути вказані координати людини, яка бажає відвідати зону відчуження, 
громадянство, мета і терміни відвідування, характер інформації, яку мають намір отримати під 
час відвідування зони, а також письмове підтвердження того, що людина не має юридичних 
протиріч для відвідування зони відчуження.



4. Потенційним відвідувачам може бути відмовлено у відвідуванні зони в разі: недосягнення 
18-річного віку, неповного або недостовірного заповнення письмового запиту, проведення на 
заявленій території ремонтних, науково-дослідних або інших робіт, несприятливих погодних 
умов у районі зони відчуження, а також у разі якщо правоохоронні органи нададуть інформацію 
про причетність осіб, які бажають пройти на територію зони, до терористичної діяльності.
5. Строк відвідування територій зони не може перевищувати 5 днів.

ЛИСТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
"Роз'яснення з питань здійснення 
ідентифікації клієнтів банків"

48-
104/2256-
13461

11.11.2011

1. НБУ звернув увагу на те, що ряд банків шляхом надання опитувальника (окремі банки його 
називають анкетою для заповнення клієнтом) вимагає від клієнтів - фізичних осіб, без 
урахування ризику здійснення ними фінансових операцій з метою легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, надання даних, що не передбачені законодавством.
2. Водночас, якщо банк вважає за необхідне отримати додаткові дані, які не вимагаються 
чинним законодавством України, він має визначити перелік таких документів і відомостей та 
передбачити умови їх надання у договорі з клієнтом або опитувальнику. При цьому банк має 
поінформувати клієнта, що такий перелік документів та відомостей не є згідно з вимогами 
законодавства обов'язковим, а їх надання здійснюється в добровільному порядку.



Моніторинг 


актів чинного законодавства та змін до них, 


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


Період: листопад 2011


		Назва нормативного акта

		Номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України"

		3932-VI




		20.10.2011


діє з 13.11.2011

		1. Змінено порядок перегляду справ у Верховному Суді України з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права (або норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь), що мало наслідком ухвалення різних за змістом судових рішень: справи переглядатимуться колегією суддів зі складу відповідної палати, а у деяких випадках – на спільному засіданні судових палат.

2. Зобов'язано суди використовувати при розгляді справ висновки Верховного Суду України щодо застосування норм матеріального права (або норм кримінального закону);

3. Передбачено повноваження Верховного Суду України за результатами перегляду справ приймати нове рішення, яке підлягатиме обов'язковому опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України протягом 10-денного строку з дня прийняття такого рішення.

4.  Збільшено кількість суддів Верховного Суду України з 20 до 48 осіб;

5. Відновлено діяльність судових палат в адміністративних, господарських, кримінальних та цивільних справах;

6. Скасовано обов'язковість включення до реєстру усіх судових рішень судів загальної юрисдикції. У свою чергу встановлено, що перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Реєстру, затверджуватиметься Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України. 



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки""

		3933-VI




		20.10.2011


діє з 13.11.2011

		1. Цим законом Програму викладено у новій редакції.

2. Метою Програми є забезпечення прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.


3. Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.


4. Дано доручення органам місцевого самоврядування:


·  у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом скоригувати і затвердити місцеві програми (заходи) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості;


· під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості".



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо розширення мережі дозвільних центрів"

		3993-VI




		03.11.2011


діє з 03.01.2012

		1. Розширено мережу дозвільних органів та створено дозвільні центри на обласному рівні (регіональні дозвільні органи).

2. Регіональні дозвільні органи - територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видаються документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.


3.  Видача документів дозвільного характеру регіональними дозвільними органами в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці може здійснюватися через дозвільний центр міської ради, що є обласним центром, за узгодженим рішенням міської ради та обласної державної адміністрації.



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про міліцію" щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції"

		3999-VI




		03.11.2011


діє з 26.11.2011

		1. Внесено зміни до статті щодо прийняття на службу до міліції та уточнено її норми.


2. А саме:


· на службу до міліції приймаються на контрактній основі не тільки громадяни України здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання (як було раніше), але й які досягли 18-річного віку (крім випадків, встановлених законодавством), мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою.

· призовники не підлягають прийняттю на службу до міліції, крім осіб, які приймаються на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.


· більш конкретно розтлумачено положення щодо особи, яка не може бути прийнята на службу до міліції (яка була засуджена за злочин вироком суду, який набрав законної сили; стосовно якої було винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами).



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях"




		4000-VI




		03.11.2011


діє з 01.01.2012

		1. Медичним працівникам надано право на безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях у разі:


· обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка;


· розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом.


2. Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники.


3. Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність з Конституцією України"

		4001-VI




		03.11.2011


діє з 30.11.2011

		1. Врегульовано повноваження Вищої ради юстиції при розгляді справ:


· орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об'єднань громадян, яким направлено письмовий запит Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, зобов'язані протягом 10 днів з дня отримання такого запиту надати необхідну інформацію та/або судову справу (її копію). Раніше можна строк можна було продовжити до 30 днів, а витребовувати таку інформацію могла тільки рада юстиції, а не її член.

· у зв'язку з виконанням доручення член Вищої ради юстиції може витребувати закінчені розглядом судові справи (їх копії), ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено. А також, тепер член ради має право отримувати пояснення від суддів чи прокурорів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів і прокурорів.


· член Вищої ради юстиції не може витребувати оригінали судових справ, розгляд яких не закінчено.


· розширено коло порушень за які наступатиме відповідальність (невиконання законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків щодо надання інформації). 



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності"

		4014-VI




		04.11.2011


діє з 01.01.2012

		1. Встановлено нові критерії для суб’єктів господарювання, які можуть обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01.01.2012 р. (Інформація подана у Додатку).


2. Визначено, що не будуть платниками ПДВ усі "спрощенці" 1-ї та 2-ї груп, а також ті з "спрощенців" 3-ї та 4-ї груп, які обрали ставку податку 5% від доходу. Однак, таким "єдинникам" потрібно слідкувати, з ким вони працюють, оскільки у деяких випадках вони будуть зобов'язані стати платниками ПДВ.


А саме, «спрощенці», які обрали ставку податку 5%, зобов'язані стати платником ПДВ, якщо вони здійснюватимуть постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищить 300 000 грн.

3. Не можуть бути платниками єдиного податку:

1) суб'єкти господарювання (юр- та фізособи-підприємці), які здійснюють:


- діяльність з організації, проведення азартних ігор;


- обмін іноземної валюти;


- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);


- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;


- видобуток, реалізацію корисних копалин;


- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування" (N 85/96-ВР від 07.03.96 р.), сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ;


- діяльність з управління підприємствами;


- діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;


- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;


- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;


2) фізособи-підприємці, які:


- здійснюють технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005);


- діяльність у сфері аудиту;


- надають в оренду: а) земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара; б) житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів; в) нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;


3) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;


4) суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;


5) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;


6) фізичні та юридичні особи - нерезиденти;


7) суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).


3. Платники єдиного податку 1 та 2 групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку:


- на час відпустки (не більше 1 місяця на рік);


- на період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.


Суми єдиного податку за такі періоди за заявою платника зараховуються в рахунок майбутніх платежів.


4. З 2012 року свідоцтва платника єдиного податку видаватимуться безстроково. Однак, нині діючі свідоцтва і патенти про сплату фіксованого податку будуть дійсними до 01.06.2012 р. Тобто, до цієї дати необхідно обміняти свідоцтва, які дійсні у поточному році, на нові, розроблені у відповідності до нових правил.


5. Щоб стати "єдиноподатником" у наступному році, необхідно подати відповідну заяву до 25.01.2012 р.



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення зміни до статті 306 Кримінального кодексу України"

		4016-VI




		04.11.2011


діє з 23.11.2011

		1. Змінено відповідальність за  розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та решти речовин на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу зазначених речовин, що відтепер становитиме від семи до дванадцяти років позбавлення волі (решта санкцій незмінні).

2.  До прийняття цих змін санкція передбачала  позбавлення волі  від семи до двадцяти років.



		РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ


"У справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України"

		12-рп/2011




		20.10.2011

		1. Конституційний суд розтлумачив ч.3 ст. 62 Конституції України - обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом.

2. КСУ зазначив, що обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

3. КСУ підкреслив, що фактичні дані про скоєння злочину чи підготовку до нього можуть бути одержані не тільки в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноважених на це осіб, а й випадково зафіксовані фізичними особами, які здійснювали власні (приватні) фото-, кіно-, відео-, звукозаписи, або відеокамерами спостереження, розташованими як у приміщеннях, так і ззовні.

4. В такому випадку обов’язок оцінювання зазначених фактичних даних на предмет допустимості як доказів у кримінальній справі покладається на суд.

При цьому суду необхідно враховувати ініціативний або ситуативний (випадковий) характер дій фізичних або юридичних осіб, їх мету та цілеспрямованість при фіксуванні зазначених даних.



		УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


"Про День соціальної справедливості"

		1021/2011




		04.11.2011


діє з 20.11.2011

		З метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, громадських організацій до вирішення питань соціальної справедливості та необхідності спільної побудови в Україні суспільства соціальної справедливості та активного впровадження в життя політики і стратегії, спрямованих на її забезпечення, в Україні  щороку 20 лютого встановлено День соціальної справедливості.



		УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ


"Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг"

		1073/2011




		23.11.2011


діє з 23.11.2011

		1. Створено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (державний колегіальний орган, підпорядкований Президентові України і підзвітним Верховній Раді України).


2.  Комісія здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема у сфері теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення.

3. Комісія здійснює такі основні завдання:


· ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності.


· ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами)


· розроблення порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією;


· установлює тарифи на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією;


· нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, застосування відповідних санкцій за порушення ними умов і правил провадження відповідних видів господарської діяльності.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей"




		1123




		02.11.2011


діє з 15.11.2011

		1. Визначено, що:


· усиновлення дитини, яка не перебуває на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені не допускається (крім випадку, коли  усиновлювана дитина є громадянином України, але проживає за її межами та  коли відбувається усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя).


2. Уточнено, що:


· громадянам України, які проживають за межами України, надається інформація про дітей, які перебувають на централізованому обліку, незалежно від віку дітей та строку їх перебування на такому обліку.


· У свою чергу, іноземцям надається інформація про дітей, які проживають в дитячих або інших закладах незалежно від форми власності та підпорядкування закладу, досягли віку п'яти років та більше року перебувають на централізованому обліку. Виняток становлять випадки, коли  кандидат в усиновлювачі є родичем дитини, дитина страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, кандидати в усиновлювачі бажають усиновити усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю, якщо хоча б один з них досяг віку п'яти років і більше року перебуває на обліку.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин"




		1136




		27.07.2011


діє з 11.11.2011

		1. Зобов’язав підприємства, установи та організації, які виробляють та/або імпортують шини для транспортних засобів, внаслідок використання яких утворюються зношені шини самостійно забезпечити подальше збирання, заготівлю та утилізацію зношених шин або укласти договори про виконання робіт з організації збирання, заготівлі та утилізації зношених шин з уповноваженим підприємством, що належить до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів, або суб'єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію.


2.  У свою чергу, державна митна служба зобов’язана подавати щомісяця Міністерству екології та природних ресурсів і Державній екологічній інспекції інформацію про митне оформлення зазначених шин (крім товарів гуманітарної і технічної допомоги) з метою здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, які виробляють в Україні шини або імпортують їх, вимог цієї постанови.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


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

		1141




		26.10.2011


діє з 01.01.2012

		1. Визначено, що Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту забезпечують  ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


2.  Ведення Державного реєстру прав передбачає:


· реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав;


· пошук відомостей у Державному реєстрі прав;


· оформлення рішень, свідоцтв про право власності на нерухоме майно;


· відкриття розділів Державного реєстру прав та/або внесення записів до нього;


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


· надання інформації з Державного реєстру прав;


· закриття розділів Державного реєстру прав.


3. Встановлено, що за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень оформлюється свідоцтво про право власності на нерухоме майно, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування. 


4. Зміни до записів Реєстру прав вносяться державним реєстратором у разі допущення технічної помилки; зміни відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав. 


5. Державний реєстратор може надавати інформацію з Реєстру прав у формі витягу, інформаційної довідки, виписки відповідно до вимог, установлених Порядком надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 703. 


6. Витяг, який надається власнику нерухомого майна містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав, наявну у розділі Реєстру прав, відкритому на такий об'єкт, на дату та час його формування.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про заходи, пов'язані із задоволенням потреб осіб з інвалідністю, зокрема під час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"

		1146




		09.11.2011


діє з 18.11.2011

		1. Доручено: 


· Львівській обласній адміністрації за участю органів місцевого самоврядування м. Львова протягом 1 місяця утворити робочі групи за участю представників громадських організацій інвалідів, у тому числі членів місцевих комітетів доступності, з метою вироблення спільних дій щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема проведення моніторингу об'єктів будівництва, що споруджуються в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, налагодження партнерських відносин з відповідальними за виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інформування їх про потреби та можливості осіб з інвалідністю, а також залучення підприємств громадських організацій інвалідів до виконання завдань і заходів Програми.


· Львівській обласній адміністрації за участю органів місцевого самоврядування до 1 травня 2012 року забезпечити виконання робіт з пониження бортового каменю на вулицях, дорогах (краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) в місцях перетину пішохідних шляхів (тротуарів) та із дорогами для проїзду автотранспортних засобів (до 2,5 сантиметра), встановлення бортового каменю на зупинках на рівні підлоги транспортного засобу загального користування та звукових сигналів на світлофорах. 



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про утворення Ради з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів"




		1154




		09.11.2011


діє з 18.11.2011

		1. Кабінетом Міністрів України створено консультативно-дорадчий орган - Раду з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів.


2.  Основними завданнями Ради є сприяння забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів, підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів їх запровадження, удосконалення нормативно-правової бази з питань інноваційного розвитку будівельної галузі.


3. Головою Ради є Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі. До її складу також увійшли заступники голів облдержадміністрацій, у тому числі Львівської.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю"




		1182




		16.11.2011


діє з 23.11.2011

		1. Затверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю. 


Згідно з ст. 56 Господарського кодексу суб'єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабміном, що після його прийняття учасниками стає установчим документом. 


2. В такому випадку в рішенні про створення такого товариства (підписується усіма засновниками) мають міститися відомості про:

· вид товариства, його найменування та місцезнаходження;


· предмет і цілі діяльності;


· склад засновників та учасників;


· розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників та порядок внесення ними вкладів;


· провадження діяльності на основі модельного статуту.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для потреб релігійних організацій та ціни на природний газ, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з 


опалення і постачання гарячої води"

		1199




		17.10.2011


діє з 01.12.2011

		Визначено, що:


· теплова енергія та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) оплачуються ними за тарифами, встановленими для населення.


· природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (з урахуванням обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення і постачання гарячої води (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності), за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), відпускається за встановленою Національною комісією регулювання електроенергетики для таких суб'єктів господарювання ціною на природний газ, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення і постачання гарячої води.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)"




		1203




		16.11.2011


діє з 01.12.2011

		1. Переглянуто умови віднесення готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) до колективних та індивідуальних. Зокрема,колективними будуть вважатися засоби розміщення загальною кількістю місць 30 або більше (в даний час – 10 або більше), в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, і за які справляється плата за встановленими цінами. В той же час,індивідуальним буде вважатися житло, в якому за плату або безоплатно надається обмежена кількість місць - менш як 30(зараз – менше 10).

2. Таким чином, фізособи - власники або орендарі індивідуальних засобів приміщення можуть надавати послуги з розміщення без реєстрації їх як суб’єктів підприємницької діяльності, в той час коли надання послуг з розміщення у колективних засобах приміщення, потребує від фізосіб відповідної держреєстрації.



		РОЗПОРЯДЖЕННЯ  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва"

		1098-р




		31.10.2011


діє з 31.10.2011

		1. Мета Концепції полягає у формуванні ефективної державної системи сільськогосподарського дорадництва як дієвого інструменту впровадження державної аграрної політики, забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства та сільських територій, подолання бідності на селі шляхом провадження просвітницької діяльності та надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання на селі і сільському населенню з метою підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільського господарства.


2.  Проблему пропонують розв'язати шляхом:


· створення Національного центру сільськогосподарського дорадництва та обласних (регіональних) сільськогосподарських дорадчих служб з їх районними відділами;


· надання соціально спрямованих дорадчих послуг, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом;


· створення в системі агропромислового комплексу в кожному регіоні (області, районі) регіональних сільськогосподарських дорадчих служб.

3. Дано доручення Міністерству аграрної політики та продовольства разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у тримісячний строк розробити та подати Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції на період до 2015 року.



		РОЗПОРЯДЖЕННЯ  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про платну адміністративну послугу, що надається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства"

		1110-р




		09.11.2011


діє з 09.11.2011

		Визначено, що Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства надається платна адміністративна послуга з проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.



		РОЗПОРЯДЖЕННЯ  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року"

		1209-р




		30.11.2011


діє з 30.11.2011

		1. Метою Концепції є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов учинення злочинів, захист інтересів людини, суспільства і держави від протиправних посягань, а також налагодження дієвої співпраці між центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та громадськістю в зазначеній сфері.


2. Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2011 - 2015 років.

3. Дано доручення Міністерству внутрішніх справ разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати в місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ; МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу"




		1093




		21.09.2011


діє з 25.11.2011

		Внесено зміни до положення про вечірню освіту і викладено його в новій редакції. Основними нововведенями нового Положення є наступні:


· Встановлено, що для прийняття рішення про створення вечірньої школи приватної форми власності засновником (засновниками), необхідно отримання  дозволу відповідного органу місцевого самоврядування (Раніше це рішення могло бути прийнято без дозволу органу місцевого самоврядування).

· За погодженням з відповідним місцевим органом управління освітою при загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися класи з вечірньою (заочною) формою навчання.


· Навчання у вечірній школі може також здійснюватися у формі дистанційного навчання.


· Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.


· Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.


· Вилучено норму щодо того, що  батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття їхніми дітьми повної загальної середньої освіти.


· Джерелами фінансування вечірньої школи можуть також бути  кошти фізичних, юридичних осіб (для приватних закладів) та  інші джерела, не заборонені законодавством.


· Вечірня школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу. 



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ


"Про затвердження Порядку відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення"




		1157




		02.11.2011


діє з 02.12.2011

		1. В лютому 2011 року МНС затвердив порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та іноземцями зони відчуження і зони обов`язкового відселення через туроператорів. Однак, за позовом Генпрокуратури Окружний адміністративний суд Києва визнав наказ міністерства протиправним. Новий порядок відвідування зони відчуження розроблений з урахуванням зауважень правоохоронних органів.


2. Для відвідин зони відчуження необхідно подати письмовий запит у Державне агентство з управління зони відчуження за 10 днів до самого відвідування.


3. У запиті повинні бути вказані координати людини, яка бажає відвідати зону відчуження, громадянство, мета і терміни відвідування, характер інформації, яку мають намір отримати під час відвідування зони, а також письмове підтвердження того, що людина не має юридичних протиріч для відвідування зони відчуження.


4. Потенційним відвідувачам може бути відмовлено у відвідуванні зони в разі: недосягнення 18-річного віку, неповного або недостовірного заповнення письмового запиту, проведення на заявленій території ремонтних, науково-дослідних або інших робіт, несприятливих погодних умов у районі зони відчуження, а також у разі якщо правоохоронні органи нададуть інформацію про причетність осіб, які бажають пройти на територію зони, до терористичної діяльності.


5. Строк відвідування територій зони не може перевищувати 5 днів.



		ЛИСТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

"Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації клієнтів банків"




		48-104/2256-13461




		11.11.2011

		1. НБУ звернув увагу на те, що ряд банків шляхом надання опитувальника (окремі банки його називають анкетою для заповнення клієнтом) вимагає від клієнтів - фізичних осіб, без урахування ризику здійснення ними фінансових операцій з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання даних, що не передбачені законодавством.


2.  Водночас, якщо банк вважає за необхідне отримати додаткові дані, які не вимагаються чинним законодавством України, він має визначити перелік таких документів і відомостей та передбачити умови їх надання у договорі з клієнтом або опитувальнику. При цьому банк має поінформувати клієнта, що такий перелік документів та відомостей не є згідно з вимогами законодавства обов'язковим, а їх надання здійснюється в добровільному порядку.





