
Моніторинг 
актів чинного законодавства та змін до них, 

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

Період: грудень 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 гуманізації 
відповідальності за 
правопорушення у сфері 
господарської діяльності“

4025-VI 15.11.2011

(діє з 
18 січня 2012 року)

1) декриміналізовано 16 складів злочинів - кримінальна відповідальність замінена на 
адміністративну (у вигляді штрафів)

зокрема, відмінена кримінальна відповідальність за такі порушення як "Контрабанда" 
(стосовно товарів); "Порушення порядку зайняття госп. діяльністю та діяльністю з 
надання фінансових послуг"; "Зайняття забороненими видами госп.діяльності"; 
"Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті"; "Незаконне відкриття або 
використання за межами України валютних рахунків";  "Фіктивне банкрутство"; "Обман 
покупців та замовників"; "Фальсифікація засобів вимірювання";  "Недотримання особою 
обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств 
та їх подальшого використання" тощо.

2) взяття під варту (арешт) не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка 
обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі 
на строк до п'яти років (за виключенням випадків, коли вона переховується від органів слідства 
або перешкоджає розслідуванню справи)
3) у справах щодо злочинів у сфері економіки і господарської діяльності взяття під варту
може застосовуватись у випадку невнесення особою коштів в якості застави або 
переховування від органів слідства чи перешкоджання розслідуванню справи
4) удосконалено норми, пов’язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. 
Увага!!! Відтепер - запобіжний захід у вигляді застави обирається виключно судом
5) притягнення до кримінальної відповідальності за окремі «господарські» злочини 
здійснюватиметься виключно за скаргою потерпілого. Такі справи підлягають закриттю, якщо 
потерпілий примириться з обвинуваченим

зокрема, це стосується таких злочинів як "Незаконний обіг дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва"; "Протидія законній 
господарській діяльності"; "Доведення до банкрутства"; " Незаконне використання знака 
для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження 
товару"; "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що 
становлять комерційну або банківську таємницю"; "Розголошення комерційної або 
банківської таємниці"



ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення змін до 

Податкового кодексу 
України щодо 
стимулювання інвестицій у 
вітчизняну економіку"

4057-VI 17.11.2011

(діє з 
01 січня 2012 року)

1) передбачено обов’язок концесіонера, який отримав у концесію об’єкти державної чи 
комунальної власності, погашати податкові зобов’язання чи борг, які були у відповідного 
підприємства на момент передачі в концесію
        збалансовано зазначений обов’язок правом на податковий кредит з ПДВ та правом на 
перерахування на користь концесіонера сум надміру сплачених грошових зобов'язань 
державного (комунального) підприємства, яке передано в концесію

2) передбачено можливість відносити на витрати концесійні платежі
(раніше – лише орендні платежі можна було відносити на витрати)

3) перестали бути об’єктом оподаткування ПДВ операції з оплати орендної (концесійної) 
плати за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про вибори народних 

депутатів“

4061-VI 17.11.2011

(діє з 
10 грудня 2011 року)

1) Вибори проводитимуться на основі змішаної виборчої системи:
а) 225 депутатів обиратимуться за мажоритарною системою відносної більшості в

одномандатних виборчих округах, 
б) 225 депутатів – за пропорційною системою з голосуванням за закриті списки 

кандидатів у депутати від партій в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі
2) Загальні положення: 

а) Право на участь у розподілі депутатських мандатів матимуть лише ті партії, які 
подолають 5% виборчий бар’єр (ст..98)

б) Самовисування – можливе лише в одномандатних виборчих округах!
в) Виборчі блоки не матимуть права висувати кандидатів на виборах!
г) Кандидат у народні депутати може одночасно висуватися за списком політичної партії 

та в одномандатному окрузі

3) Територіальна організація виборів:
а) відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати 12%

орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах.
(прогресивне нововведення, що відповідає рекомендаціям Кодексу належної практики 
у виборчих справах Венеціанської комісії )

б) виборчі округи утворюватимуться за 175 днів до дня голосування, що дозволить 
потенційним кандидатам належним чином спланувати свої виборчі кампанії в 
одномандатних округах.

в) виборці на закордонних дільницях матимуть два голоси – для голосування у 
загальнодержавному та відповідному одномандатному окрузі.
(прогресивно, оскільки раніше виборці на закордонних дільницях могли проголосувати 
лише у загальнодержавному виборчому окрузі, що суперечило Конституції)

г) закордонні виборчі дільниці рівномірно відноситимуться до всіх одномандатних округів, 
які утворюватимуться на території м. Києва.



д) гранична кількість виборців на звичайних і спеціальних дільницях не повинна 
перевищувати 2 500 осіб.
(рекомендаціями міжнародних інституцій пропонувалось зменшити кількість 
виборців на дільницях до 1000 – 1500 осіб)

4) Виборчі комісії та статус членів виборчих комісій:
а) Від кожної парламентської партії, що має фракцію, зареєстровану в Апараті Верховної 

Ради України поточного скликання, до складу ОВК включатиметься по 1 представнику за 
наявності подання відповідної фракції
решта членів комісій ОВК (від інших партій-суб’єктів виборчого процесу) 
включатиметься до складу ОВК шляхом жеребкування  - по 1 представнику від кожної 
партії. 

б) В аналогічний спосіб формуватимуться і ДВК – кожна парламентська фракція буде 
гарантовано представлена у складі ДВК 1 членом комісії, в той час як представництво 
кандидатів-самовисуванців та партій - суб’єктів виборчого процесу у складі ДВК 
вирішуватиметься на основі жеребкування (від самовисуванця та партії–суб’єкта 
виборчого процесу до ДВК може бути включено 1 члена комісії)

в) закріплено за суб’єктами висування кандидатур до складу виборчих комісій право 
заміни призначених за їхніми поданнями членів комісій

г) про відхилення кандидатур до складу комісій рішення не прийматиметься
недолік - ускладнює можливості судового оскарження відхилення. 
!!! Якщо комісією вищого рівня прийматиметься рішення про дострокове припинення 
повноважень члена комісії нижчого рівня, такий член комісії зможе бути замінений 
іншим членом комісії від того ж самого суб’єкта подання кандидатур до складу комісій 
лише якщо кількісний склад комісії зменшиться до нижчої за мінімальну межу

5) Рішення комісій ухвалюватимуться більшістю голосів від їх складу
(а не більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії, як передбачалось)
в день голосування - у разі присутності менше ніж 2/3 членів комісії від складу комісії 
рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа членів 
комісії, присутніх на засіданні комісії.

6) Попередні списки виборців передаватимуться органами ведення Державного реєстру 
виборців не до ОВК, а безпосередньо до ДВК

позитивно - оскільки послаблює контроль за їх складанням

7) Фінансування передвиборної агітації 
а) відновлено державне фінансування агітаційної діяльності (виготовлятимуться 

інформаційні плакати про партії і кандидатів в одномандатних округах, 
надаватиметься ефірний час на радіо і телебаченні партіям – суб’єктам виборчого 
процесу, друкуватимуться передвиборні програми партій і кандидатів в 



одномандатних округах)
б) не встановлено будь-яких вимог до фінансових звітів про надходження і 

використання коштів виборчих фондів; 
в) не передбачено відповідальність за неподання фінансових звітів або їх 

несвоєчасне подання; 
г) максимальна величина внеску до виборчого фонду партії - 400 мінімальних 

заробітних плат, кандидата у депутати – 20 мінімальних заробітних плат
величина внеску до фонду партії є надмірною, порівняно з іншими країнами 
Європи

д) звіти про надходження і використання коштів виборчих фондів до дня голосування 
не оприлюднюватимуться

8) Висування і реєстрація кандидатів 
а) всі кандидати у депутати реєструватимуться лише ЦВК, що заслуговує на позитивну 

оцінку
б) кандидати в одномандатних округах зобов’язані подавати до ЦВК свої передвиборні

програми, які підлягатимуть оприлюдненню на веб-сайті ЦВК
в) Увага!!! неправильне оформлення реєстраційних документів та порушення при 

висуванні кандидатів не вважатиметься підставою для відмови у реєстрації 
кандидатів

9) За офіційними спостерігачами від громадських організацій збережено статус суб’єктів 
виборчого процесу

10) Підготовка до голосування, організація голосування, підрахунок голосів та встановлення 
результатів виборів:

а) закріплено обов’язкове встановлення ступенів захисту виборчих бюлетенів (ці 
ступені встановлюватимуться ЦВК)

б) відтепер – номер виборчої дільниці повинен друкуватись в бюлетені!!!
(раніше - номери виборчих дільниць вписувались до бюлетенів)

в) голосування за місцем перебування виборця повинно бути підтвердженим
довідкою медичної установи про стан здоров’я

г) складання протоколів про підрахунок голосів виборців і про підсумки голосування 
повинно здійснюється у кількості примірників, яка на чотири або три примірники 
(залежно від типу протоколу) перевищує кількість членів відповідних комісій

д) на стрічці, якою опечатуватиметься сейф з бюлетенями, проставлятимуться лише
підписи членів комісії, а не всіх присутніх при опечатуванні осіб
(раніше – спостерігач, довірені особи могли теж підписуватись)

11) !!!Закон не передбачає можливості визнання голосування в окрузі недійсним
12) Строк подання скарг до виборчих комісій - 5 днів, у той же час встановлено надмірно 
короткі строки розгляду скарг (2 дні з дня отримання тощо)



13) Звужено сферу компетенції комісій щодо розгляду скарг (окремі типи порушень можуть 
бути оскаржені виключно до суду) та звужено коло суб’єктів звернення зі скаргами 

(наприклад, офіційні спостерігачі не матимуть права подавати скарги до комісій)
ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про Фонд державного 

майна України “

4107-VI 09.12.2011

(діє з 
06 січня 2012 року)

1) Законом визначено статус та правові засади діяльності Фонду державного майна України, 
законодавче врегулювання його повноважень у сфері 

а) приватизації, оренди, відчуження, управління об'єктами державної власності, у тому 
числі, корпоративними правами; 

б) професійної оціночної діяльності.
з часу прийняття Конституції України у 1996 році передбачалось існування такої 
державної інституції як Фонд державного майна України, однак протягом тривалого 
часу статус Фонду у схемі державних органів не було чітко визначено

2) ФДМУ відповідальний перед Президентом України
щомісячно ФДМУ подає президенту і уряду інформацію про хід виконання державної 
програми приватизації, щокварталу подає президенту, Верховній Раді України і уряду 
аналітичну довідку про роботу і хід виконання цієї програми, а щорічно – звіт президенту, 
ВР і уряду про хід виконання цієї програми

3) Голова ФДМУ призначається на посаду за згодою ВР і звільняється з посади Президентом 
України
перший заступник і заступник голови ФДМУ призначаються на посаду за поданням 
прем`єр-міністра і звільняються з посади президентом

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо забезпечення 
реалізації прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень при їх державній 
реєстрації"

4152-VI 09.12.2011

(діє з 
31 грудня 2011 року)

Зміни до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обмежень» та «Про Державний земельний кадастр», якими перенесено дати здійснення 
державної реєстрації прав на нерухоме майно за новими правилами та здійснення 
заходів, пов‘язаних з веденням Державного земельного кадастру.

Увага !!! Державна реєстрація прав на нерухоме майно в порядку, визначеному новим
Законом за участю держреєстраторів органів юстиції, розпочнеться з 1 січня 2013 року (а 
не з 1 січня 2012 року)

Метою цих змін є надання більшого часу для проведення організаційних та інших заходів, 
необхідних для  забезпечення ведення Державного земельного кадастру, надання 
населенню послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо видачі документів 
дозвільного характеру у 
сфері господарської 

4154-VI 09.12.2011

(діє з 
06 січня 2012 року)

Зміни до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності» та «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності», згідно з якими органам місцевого самоврядування надається 
можливість вирішення питання видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання 
або відмови у видачі документів дозвільного характеру протягом місяця з дня одержання 
від суб’єкта господарювання відповідної заяви, а не протягом десяти днів, як це 



діяльності “ встановлено загальними вимогами Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності».

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо граничного віку 
перебування на 
державній, дипломатичній 
службі та службі в органах 
місцевого 
самоврядування“

4161-VI 09.12.2011

(діє з 
30 грудня 2011 року) Зміни до Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого 

самоврядування", якими встановлено, що граничний вік перебування на службі в органах 
місцевого самоврядування (державній службі) становить 65 років

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про внесення змін до 

розділу X "Перехідні 
положення" Земельного 
кодексу України щодо 
заборони на відчуження та 
зміну цільового 
призначення земель 
сільськогосподарського 
призначення “

4174-VI 20.12.2011

(діє з 
30 грудня 2011 року) продовжено до 1 січня 2013 року дію мораторію на купівлю-продаж або в інший спосіб

відчуження земельних ділянок та зміну цільового призначення земель 
сільськогосподарського призначення.

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“Про Державний бюджет 

України на 2012 рік “

4282-VI 22.12.2011

(діє з 
01 січня 2012 року)

1)Визначено доходи Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 332.821.347,3 тис. 
гривень

майже на 10% більше у порівнянні з бюджетом на 2011
2)Затверджено видатки Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 358.010.376,4 тис. 
гривень

майже на 5% більше у порівнянні з бюджетом на 2011
3)Установлено граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 25.129.484,1 
тис. гривень

майже на 30% менше у порівнянні з бюджетом на 2011

Кабмін виходив з того, що зростання ВВП в 2012 році складе 3,9%, інфляція - 7,9%, 
зростання цін виробників - 9,4%, темпи приросту експорту - 6,3%, імпорту - 6,4%

4)Встановлено на 2012 рік мінімальну зарплату в місячному розмірі на наступному рівні: 
з 1 січня - 1073 гривні,                             з 1 жовтня - 1 118 гривень
з 1 квітня - 1 094 гривні,                          з 1 грудня - 1 134 гривні
1 липня - 1 102 гривні, 



5)Встановлено на 2012 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: 
з 1 січня - 1017 гривень,                            з 1 жовтня - 1 060 гривень
з 1 квітня - 1 037 гривень,                         з 1 грудня - 1095 гривень
з 1 липня - 1044 гривні

6)Увага!!!
у 2012 році пільги чорнобильцям, дітям війни, військовослужбовцям, міліціонерам, 
працівникам прокуратури, ветеранам війни, ветеранам праці, пожежникам, жертвам 
нацистських переслідувань, працівникам гірничих підприємств  застосовуються у порядку 
та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових 
ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік

7)Не передбачено субвенцію місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію

8)Зупинено на період з 1 січня по 31 грудня 2012 року дію таких пільг для народних 
депутатів України:

а) на матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі двох місячних зарплат
б) на одноразову грошову допомогу для створення прийнятних житлових умов (яка 

виплачувалася незалежно від місця проживання народного депутата)
в) на страхування життя і здоров'я за рахунок бюджетних коштів, 
г)  на безкоштовне забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування
д) на безкоштовне паркування та безкоштовне провезення ручної поклажі в межах 

норми.
У той же час депутати залишили собі право на безкоштовний проїзд.

е) на виплату колишнім народним депутатам матеріальної допомоги в розмірі зарплати 
працюючого депутата на період його працевлаштування і 50 відсотків зарплати в разі 
неможливості влаштуватися на роботу, 

ж) на виплату грошової допомоги в розмірі 12 посадових окладів у разі виходу на 
пенсію, 

з) на безкоштовний проїзд депутатів - пенсіонерів раз на рік на залізничному, водному, 
повітряному або автомобільному транспорті, 

и) на забезпечення депутатів-пенсіонерів путівками, а також транспортом для поїздок в 
лікарню, поліклініку та інших потреб, пов'язаних з оздоровленням та лікуванням

Постанова КМУ
“Про внесення зміни до 

Методики експертної 
грошової оцінки 
земельних ділянок “

1248 16.11.2011

(діє з 
10 грудня 2011 року)

внесення змін до існуючої методики викликано доповненням у 2007 році Земельного 
кодексу нормами щодо можливості користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови (суперфіцій).

тобто нові механізми надання ділянок потребують нові методи оцінки права 
користування ділянкою, особливо з метою об’єктивного відображення вартості



1) змінами викладено у Новій редакції розділ VIII «Оцінка права оренди земельної ділянки 
та права користування чужою земельною ділянкою»:

а) враховано вимоги, необхідні для оцінки прав користування чужою ділянкою (у тому 
числі на умовах суперфіцію і емфітевзису)
б) оцінка права оренди земельної ділянки або користування чужою земельною ділянкою
буде ґрунтуватись на попередньому визначенні ринкової вартості земельної ділянки та 
оцінки прав власника земельної ділянки

Постанова КМУ
"Про затвердження Типової 

інструкції з діловодства у 
центральних органах 
виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевих 
органах виконавчої влади"

1242 30.11.2011

(діє з 
12 грудня 2011 року)

1) Нова Типова Інструкція з діловодства, яка рекомендована органам місцевого 
самоврядування як підстава для розробки і затвердження власних інструкцій з 
діловодства

Примірну Інструкцію з діловодства 1997 року скасовано
Інструкція не передбачає суттєвих змін і новацій у вітчизняній традиції організації 
діловодства.  Водночас деякі положення в Інструкції уточнено, удосконалено і 
конкретизовано у зв’язку зі змінами в законодавстві, впровадженням ДСТУ 4163–2003 
“Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-
розпорядчої документації.  Вимоги до оформлювання документів”  та використанням 
сучасної комп’ютерної і організаційної техніки.  

2) Інструкція передбачає можливість вибору установою форм організації діловодства
(централізована, змішана), форм реєстрації документів (журнальна, карткова,  
автоматизована),  а також запровадження реєстраційних індексів, класифікаційних 
довідників, бланків, виготовлених друкарським способом або за допомогою комп’ютерної 
техніки тощо

3) Інструкцією з діловодства установи, яка буде розроблена згідно Типової Інструкції, має бути 
встановлено: 

а) порядок обліку бланків;  
б) перелік документів,  які підлягають скріпленню гербовою печаткою; 
в) перелік документів,  які підлягають затвердженню; 
г) порядок проходження документів в установі; 
д) особливості організації електронного документообігу; 
е) принцип формування та місце поточного зберігання справ  (централізоване – у службі 

діловодства або децентралізоване – в структурних підрозділах установи)
4) Розроблені Інструкції з діловодства установ погоджуються державними архівами
5) Типова Інструкція логічно структурована і складається з п’яти розділів,  має 21 додаток

раніше – було 24 додатки
6) Нововведення типової Інструкції:

а) положення поширюються на організацію роботи з документами незалежно від способу 
фіксації та відтворення інформації, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і 
контроль за виконанням, що здійснюються за допомогою програмно-технічних 



комплексів
не висвітлюються питання роботи з електронними документами та 
електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису

б)розмежовано два поняття: «електронний документ» та «документ в електронній формі» 
електронним документом визнається документ, засвідчений електронним цифровим 
підписом. А документ в електронній формі – це документ, інформація в якому 
зафіксована у вигляді електронних даних без електронного цифрового підпису (в 
сканованій формі)

в) не поширюється на організацію діловодства,  що містить інформацію з обмеженим 
доступом,  а також за зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію

для цих питань повинні бути окремі інструкції
г) передбачено відповідальність керівництва установи, керівників структурних підрозділів 

та працівників установи за порядок організації діловодства,  а також визначено загальні 
вимоги щодо організації роботи служб діловодства та їх функціональні обов’язки

д)Уперше встановлено вимоги щодо складання окремих видів документів (різних видів 
наказів, протоколів, службових листів).
Це повинно сприяти запровадженню єдиних підходів щодо підготовки та 
оформлення основних організаційно-розпорядчих документів.

е) передбачено два формати написання дати:  цифровий – 20.09.2011  і словесно-цифровий 
– 02 грудня 2011 року  (з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить 
одну цифру)

ж) визначено вимоги щодо розташування печатки на документах, зокрема печатка не 
повинна охоплювати підпис посадової особи

з) більш детально висвітлені питання контролю за виконанням документів
7) Нові норми щодо строків виконання документів, 

а) якщо завдання потребує термінового виконання,  обов’язково зазначається конкретний 
кінцевий строк виконання

!!!раніше - позначка  “терміново” означала, що документ виконуються 
протягом 7 робочих днів

б)співвиконавці повинні подавати пропозиції головному виконавцю протягом першої 
половини строку,  відведеного на виконання доручення,

8) Запропоновано шляхи раціоналізації документообігу в установі та порядок обліку обсягу 
документообігу



Постанова КМУ
"Про затвердження 

переліку платних послуг, 
які можуть надаватися 
закладами культури, 
заснованими на державній 
та комунальній формі 
власності"

1271 12.12.2011

(діє з 
19 грудня 2011 року)

1) Затверджено 25 видів платних послуг, зокрема:
а) Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів, оперних і 

балетних спектаклів, інших постановок, виступи артистичних груп, труп, оркестрів та 
окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, 
естрадних шоу, циркових вистав, демонстрація відео- і кінофільмів

б) навчання у студіях, на курсах, проведення занять
в) Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками
г)Надання послуг з користування атракціонами, ігровими автоматами
д) Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про фонди і діяльність 

бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників та інших 
закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому 
числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури), а також сувенірних 
виробів

е) Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів
ж) Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи
з) Надання місць для стоянки автомобілів
и) Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного інвентарю, 

сценічних костюмів
к) Надання в оренду приміщень театрів, концертних залів, цирків, культурно-освітніх 

закладів, музеїв і заповідників
Постанова КМУ
"Питання системи обліку 

публічної інформації"

1277 21.11.2011

(діє з 
23 грудня 2011 року)

1) Система обліку публічної інформації - це електронна база даних, що містить інформацію 
про документи, які перебувають у суб'єкта владних повноважень 
2) Адміністратором системи обліку є суб'єкт владних повноважень, що забезпечує її 
створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень
3) Адміністратор системи обліку забезпечує: 

а) реєстрацію документів; 
б) стабільну роботу системи обліку;
в) оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті, а в разі його відсутності - в 

інший прийнятний спосіб

!!! Постановою рекомендовано органам місцевого самоврядування забезпечити створення, 
функціонування та ведення системи обліку публічної інформації



Розпорядження КМУ
"Деякі питання 

забезпечення безпеки і 
правопорядку під час 
підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 
року з футболу""

1216-р 19.11.2011

(діє з 
19 листопада 2011 

року)

1) затверджено у новій редакції Інтегровану концепцію забезпечення безпеки і 
правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу
2) Рекомендовано Львівській міській раді привести план заходів щодо забезпечення безпеки 
і правопорядку у м.Львові у відповідність з цією Інтегрованою концепцією забезпечення 
безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

Наказ Мінжитлокомунгоспу
України щодо 

Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових 
споруд для провадження 
підприємницької 
діяльності

244 21.10.2011

(діє з 
12 грудня 2011 року)

1) тимчасова споруда (ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 
призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що 
виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, 
визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і 
встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

2) Підставою для розміщення тимчасової споруди є паспорт прив'язки.
3) Процедура розміщення ТС повинна проходити 2 етапи:

а) 1-ий етап – звернення суб'єкта господарювання до відповідного виконавчого органу 
сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із заявою про 
можливість розміщення тимчасової споруди (у довільній формі)
До заяви слід додати:
1) графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані 
замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями 
контурів тимчасової споруди з прив'язкою до місцевості;
2) реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація)
результат: суб’єкт господарювання повідомляється відповідним органом з питань 
містобудування та архітектури письмово про відповідність намірів замовника щодо 
місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС або надається 
аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС

б) 2-ий етап: звернення суб'єкта господарювання до відповідного до органу з питань 
містобудування та архітектури із заявою щодо оформлення паспорта прив’язки ТС
До заяви додається:
1)схему розміщення ТС (додаток 1 до Порядку № 244));
2) ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт 
господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який 



має відповідний кваліфікаційний сертифікат, за формою згідно з додатком 1 до 
Порядку № 244;
3) схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб’єктом 
підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат;
4) техумови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у 
балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.
Результат: оформлення паспорту прив'язки ТС органом з питань містобудування та 
архітектури протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви

4) Паспорт прив'язки ТС не надається за умов
а) подання неповного пакета документів
б) подання недостовірних відомостей

5) Строк дії паспорта прив'язки визначається органом з питань містобудування та 
архітектури. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою 
замовника.

6) Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:
а) необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій 

розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням 
тимчасового місця для розміщення такої ТС;

б) необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій 
розміщена ТС, - без попередження.

7) Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:
а) недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;
б) невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;
в) надання недостовірних відомостей у документах під час підготовки паспорта прив'язки 

ТС
8) ТС підлягає демонтажу у разі

а) закінчення строку дії паспорта прив'язки;
б) анулювання паспорта прив'язки;
в) самовільного встановлення ТС

Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України

"Про затвердження 
Порядку забору та 
тимчасового зберігання 
пуповинної (плацентарної) 
крові "

761 04.11.2011

(діє з 
19 грудня 2011)

!!!Вперше в Україні регламентовано дії лікарів щодо забору пуповидної крові, тому цей наказ 
був дуже очікуваним

1) Цей Порядок є обов'язковим для всіх закладів охорони здоров'я незалежно від їх форми 
власності та підпорядкування

чітко регламентує процедуру та дозволить уникнути можливих непорозумінь 
між лікарями і майбутніми батьками, а також дозволяє належним чином та 
безпечно для пацієнтів здійснювати забір



2) Передбачено введенні відповідної документації, наявність якої обов’язково для 
проведення забору пуповидної крові:

а) інформована згода на проведення забору пуповинної (плацентарної) крові (форма 
N 096-1/о)

б) супровідний талон до зібраної пуповинної (плацентарної) крові (форма N 096-2/о), 
який є додатком до історії пологів (форма N 096/о)

в) акт про фіксування відмови пацієнтки від проведення забору та тимчасового 
зберігання пуповинної (плацентарної) крові (форма N 096-2/о)

г) журнал реєстрації зібраної пуповинної (плацентарної) крові (форма N 010-1/о)

3) Уся інформація про умови забору пуповинної крові та її тимчасового зберігання є 
конфіденційною

Наказ Міністерства фінансів 
України

"Про затвердження 
Порядку проведення 
оцінки виконання 
головним бухгалтером 
бюджетної установи своїх 
повноважень"

1537 01.12.2011

(діє з
30 грудня 2011 року)

1) Норми цього Порядку визначають організаційні засади проведення органами 
Казначейства оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх 
повноважень
2) Оцінка проводиться один раз на рік до 1 травня Комісією з оцінки, яка створюється в 
органі Казначейства
3) Оцінка здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання 
діяльності головного бухгалтера бюджетної установи шляхом заповнення головним 
бухгалтером анкети (форма затверджена).

Казначейство розпочне проведення оцінку згідно з цього порядку з 1 січня 2013 року!!!
Наказ Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту 

України
"Про затвердження 

Критеріїв системи 
рейтингового оцінювання 
діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів"

1343 22.11.2011

(діє з
29 грудня 2011 року)

1) Затверджено такі Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів:

а) Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу
б) Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу
в) Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками
г)  Формування учнівського контингенту
д) Науково-методична й дослідна робота
е) Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
ж) Навчальні та творчі досягнення учнів

2) Щороку до 1 березня, починаючи з 2014 року, результати рейтингового оцінювання 
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за попередній рік будуть висвітлювати на 
офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України



Моніторинг 


актів чинного законодавства та змін до них, 


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


Період: грудень 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 гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності“

		4025-VI

		15.11.2011

(діє з 

18 січня 2012 року)

		1) декриміналізовано 16 складів злочинів - кримінальна  відповідальність замінена на адміністративну (у вигляді штрафів)

зокрема, відмінена кримінальна відповідальність за такі порушення як "Контрабанда" (стосовно товарів); "Порушення порядку зайняття госп. діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг"; "Зайняття забороненими видами госп.діяльності"; "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті"; "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків";  "Фіктивне банкрутство"; "Обман покупців та замовників"; "Фальсифікація засобів вимірювання";  "Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання" тощо.


2) взяття під варту (арешт) не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років (за виключенням випадків, коли вона переховується від органів слідства або перешкоджає розслідуванню справи)

3) у справах щодо злочинів у сфері економіки і господарської діяльності взяття під варту може застосовуватись у випадку невнесення особою коштів в якості застави або переховування від органів слідства чи перешкоджання розслідуванню справи

4) удосконалено норми, пов’язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Увага!!! Відтепер - запобіжний захід у вигляді застави обирається виключно судом

5) притягнення до кримінальної відповідальності за окремі «господарські» злочини здійснюватиметься виключно за скаргою потерпілого. Такі справи підлягають закриттю, якщо потерпілий примириться з обвинуваченим

зокрема, це стосується таких злочинів як "Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва"; "Протидія законній господарській діяльності"; "Доведення до банкрутства"; " Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару"; "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю"; "Розголошення комерційної або банківської таємниці"



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку"

		4057-VI

		17.11.2011

(діє з 

01 січня 2012 року)

		1) передбачено обов’язок концесіонера, який отримав у концесію об’єкти державної чи комунальної власності, погашати податкові зобов’язання чи борг, які були у відповідного підприємства на момент передачі в концесію

        збалансовано зазначений обов’язок правом на податковий кредит з ПДВ та правом на перерахування на користь концесіонера сум надміру сплачених грошових зобов'язань державного (комунального) підприємства, яке передано в концесію

2) передбачено можливість відносити на витрати концесійні платежі 


(раніше – лише орендні платежі можна було відносити на витрати)

3)  перестали бути об’єктом оподаткування ПДВ операції з оплати орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


"Про вибори народних депутатів“




		4061-VI

		17.11.2011

(діє з 

10 грудня 2011 року)

		1) Вибори проводитимуться на основі змішаної виборчої системи:

1)  225 депутатів обиратимуться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, 

2) 225 депутатів – за пропорційною системою з голосуванням за закриті списки кандидатів у депутати від партій в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі

2) Загальні положення: 


1) Право на участь у розподілі депутатських мандатів матимуть лише ті партії, які подолають 5% виборчий бар’єр (ст..98)

2)  Самовисування – можливе лише в одномандатних виборчих округах!

3) Виборчі блоки не матимуть права висувати кандидатів на виборах!

4)  Кандидат у народні депутати може одночасно висуватися за списком політичної партії та в одномандатному окрузі

3) Територіальна організація виборів:


1) відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати 12% орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах. 

(прогресивне нововведення, що відповідає рекомендаціям Кодексу належної практики у виборчих справах Венеціанської комісії )

2) виборчі округи утворюватимуться за 175 днів до дня голосування, що дозволить потенційним кандидатам належним чином спланувати свої виборчі кампанії в одномандатних округах.

3) виборці на закордонних дільницях матимуть два голоси – для голосування у загальнодержавному та відповідному одномандатному окрузі. 

(прогресивно, оскільки раніше виборці на закордонних дільницях могли проголосувати лише у загальнодержавному виборчому окрузі, що суперечило Конституції)

4)  закордонні виборчі дільниці рівномірно відноситимуться до всіх одномандатних округів, які утворюватимуться на території м. Києва.

5) гранична кількість виборців на звичайних і спеціальних дільницях не повинна перевищувати 2 500 осіб. 


(рекомендаціями міжнародних інституцій пропонувалось зменшити кількість виборців на дільницях до 1000 – 1500 осіб)

4) Виборчі комісії та статус членів виборчих комісій:

1) Від кожної парламентської партії, що має фракцію, зареєстровану в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, до складу ОВК включатиметься по 1 представнику за наявності подання відповідної фракції


 решта членів комісій ОВК (від інших партій-суб’єктів виборчого процесу) включатиметься до складу ОВК шляхом жеребкування  - по 1 представнику від кожної партії. 

2) В аналогічний спосіб формуватимуться і ДВК – кожна парламентська фракція буде гарантовано представлена у складі ДВК 1 членом комісії, в той час як представництво кандидатів-самовисуванців та партій - суб’єктів виборчого процесу  у складі ДВК вирішуватиметься на основі жеребкування (від самовисуванця та партії–суб’єкта виборчого процесу до ДВК може бути включено 1 члена комісії)

3) закріплено за суб’єктами висування кандидатур до складу виборчих комісій право заміни призначених за їхніми поданнями членів комісій

4)  про відхилення кандидатур до складу комісій рішення не прийматиметься

недолік - ускладнює можливості судового оскарження відхилення. 

!!! Якщо комісією вищого рівня прийматиметься рішення про дострокове припинення повноважень члена комісії нижчого рівня, такий член комісії зможе бути замінений іншим членом комісії від того ж самого суб’єкта подання кандидатур до складу комісій лише якщо кількісний склад комісії зменшиться до нижчої за мінімальну межу

5) Рішення комісій ухвалюватимуться більшістю голосів від їх складу 

(а не більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії, як передбачалось)

в день голосування - у разі присутності менше ніж 2/3 членів комісії від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.

6) Попередні списки виборців передаватимуться органами ведення Державного реєстру виборців не до ОВК, а безпосередньо до ДВК

позитивно - оскільки послаблює контроль за їх складанням

7) Фінансування передвиборної агітації 


1) відновлено державне фінансування агітаційної діяльності (виготовлятимуться інформаційні плакати про партії і кандидатів в одномандатних округах, надаватиметься ефірний час на радіо і телебаченні партіям – суб’єктам виборчого процесу, друкуватимуться передвиборні програми партій і кандидатів в одномандатних округах)


2) не встановлено будь-яких  вимог до фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів; 

3) не передбачено відповідальність за неподання фінансових звітів або їх несвоєчасне подання; 

4) максимальна величина внеску до виборчого фонду партії - 400 мінімальних заробітних плат, кандидата у депутати – 20 мінімальних заробітних плат

величина внеску до фонду партії є надмірною, порівняно з іншими країнами Європи

5) звіти про надходження і використання коштів виборчих фондів до дня голосування не оприлюднюватимуться

8) Висування і реєстрація кандидатів 


1) всі кандидати у депутати реєструватимуться лише ЦВК, що  заслуговує на позитивну оцінку 

2) кандидати в одномандатних округах зобов’язані подавати до ЦВК свої передвиборні програми, які підлягатимуть оприлюдненню на веб-сайті ЦВК

3) Увага!!! неправильне оформлення реєстраційних документів та порушення при висуванні кандидатів не вважатиметься підставою для відмови у реєстрації кандидатів


9) За офіційними спостерігачами від громадських організацій збережено статус суб’єктів виборчого процесу

10) Підготовка до голосування, організація голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів виборів:

1) закріплено обов’язкове встановлення ступенів захисту виборчих бюлетенів (ці ступені встановлюватимуться ЦВК)

2) відтепер – номер  виборчої дільниці повинен друкуватись в бюлетені!!!

(раніше -  номери виборчих дільниць вписувались до бюлетенів)


3) голосування за місцем перебування виборця повинно бути підтвердженим довідкою медичної установи про стан здоров’я

4) складання протоколів про підрахунок голосів виборців і про підсумки  голосування повинно здійснюється у кількості примірників, яка на чотири або три примірники (залежно від типу протоколу) перевищує кількість членів відповідних комісій 

5) на стрічці, якою опечатуватиметься сейф з бюлетенями, проставлятимуться лише підписи членів комісії, а не всіх присутніх при опечатуванні осіб

(раніше – спостерігач, довірені особи могли теж підписуватись)

11) !!!Закон не передбачає можливості визнання голосування в окрузі недійсним

12) Строк подання скарг до виборчих комісій - 5 днів, у той же час встановлено надмірно короткі строки розгляду скарг (2 дні з дня отримання тощо)

13) Звужено сферу компетенції комісій щодо розгляду скарг (окремі типи порушень можуть бути оскаржені виключно до суду) та звужено коло суб’єктів звернення зі скаргами 

(наприклад, офіційні спостерігачі не матимуть права подавати скарги до комісій)



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


"Про Фонд державного майна України “

		4107-VI

		09.12.2011

(діє з 

06 січня 2012 року)

		1) Законом визначено статус та правові засади діяльності Фонду державного майна України, законодавче врегулювання його повноважень у сфері 


1) приватизації, оренди, відчуження, управління об'єктами державної власності, у тому числі, корпоративними правами; 


2) професійної оціночної діяльності.

з часу прийняття Конституції України у 1996 році передбачалось існування такої державної інституції як Фонд державного майна України, однак протягом тривалого часу статус Фонду у схемі державних органів не було чітко визначено


2) ФДМУ відповідальний перед Президентом України


щомісячно ФДМУ подає президенту і уряду інформацію про хід виконання державної програми приватизації, щокварталу подає президенту, Верховній Раді України і уряду аналітичну довідку про роботу і хід виконання цієї програми, а щорічно – звіт президенту, ВР і уряду про хід виконання цієї програми


3) Голова ФДМУ призначається на посаду за згодою ВР і звільняється з посади Президентом України

перший заступник і заступник голови ФДМУ призначаються на посаду за поданням прем`єр-міністра і звільняються з посади президентом






		ЗАКОН УКРАЇНИ 


"Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації"

		4152-VI

		09.12.2011

(діє з 

31 грудня 2011 року)

		Зміни до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та «Про Державний земельний кадастр», якими перенесено дати здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно за новими правилами та здійснення заходів, пов‘язаних з веденням Державного земельного кадастру.


Увага !!! Державна реєстрація прав на нерухоме майно в порядку, визначеному новим Законом за участю держреєстраторів органів юстиції, розпочнеться з 1 січня 2013 року (а не з 1 січня 2012 року)

Метою цих змін є надання більшого часу для проведення організаційних та інших заходів, необхідних для  забезпечення ведення Державного земельного кадастру, надання населенню послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності “




		4154-VI

		09.12.2011

(діє з 

06 січня 2012 року)

		Зміни до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», згідно з якими органам місцевого самоврядування надається можливість вирішення питання видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмови у видачі документів дозвільного характеру протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання відповідної заяви, а не протягом десяти днів, як це встановлено загальними вимогами Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про внесення змін до деяких законів України щодо граничного віку перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування“




		4161-VI

		09.12.2011

(діє з 

30 грудня 2011 року)

		Зміни до Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", якими встановлено, що граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (державній службі) становить 65 років



		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення “




		4174-VI

		20.12.2011

(діє з 

30 грудня 2011 року)

		продовжено до 1 січня 2013 року дію мораторію на купівлю-продаж або в інший спосіб відчуження земельних ділянок та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення.






		ЗАКОН УКРАЇНИ 


“Про Державний бюджет України на 2012 рік “




		4282-VI

		22.12.2011

(діє з 

01 січня 2012 року)

		1) Визначено доходи Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 332.821.347,3 тис. гривень 

майже на 10% більше у порівнянні з бюджетом на 2011

2) Затверджено видатки Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 358.010.376,4 тис. гривень

майже на 5% більше у порівнянні з бюджетом на 2011

3) Установлено граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 25.129.484,1 тис. гривень

майже на 30% менше у порівнянні з бюджетом на 2011

Кабмін виходив з того, що зростання ВВП в 2012 році складе 3,9%, інфляція - 7,9%, зростання цін виробників - 9,4%, темпи приросту експорту - 6,3%, імпорту - 6,4%


4) Встановлено на 2012 рік мінімальну зарплату в місячному розмірі на наступному рівні: 

з 1 січня - 1073 гривні,                             з 1 жовтня - 1 118 гривень

з 1 квітня - 1 094 гривні,                          з 1 грудня - 1 134 гривні

1 липня - 1 102 гривні, 

5) Встановлено на 2012 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: 

з 1 січня - 1017 гривень,                            з 1 жовтня - 1 060 гривень

з 1 квітня - 1 037 гривень,                         з 1 грудня - 1095 гривень

з 1 липня - 1044 гривні

6) Увага!!! 

у 2012 році пільги чорнобильцям, дітям війни, військовослужбовцям, міліціонерам, працівникам прокуратури, ветеранам війни, ветеранам праці, пожежникам, жертвам нацистських переслідувань, працівникам гірничих підприємств   застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік

7) Не передбачено субвенцію місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

8) Зупинено на період з 1 січня по 31 грудня 2012 року дію таких пільг для народних депутатів України:

1) на матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі двох місячних зарплат

2) на одноразову грошову допомогу для створення прийнятних житлових умов (яка виплачувалася незалежно від місця проживання народного депутата)

3) на страхування життя і здоров'я за рахунок бюджетних коштів, 

4)   на безкоштовне забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування

5) на безкоштовне паркування та безкоштовне провезення ручної поклажі в межах норми.

У той же час депутати залишили собі право на безкоштовний проїзд.

6) на виплату колишнім народним депутатам матеріальної допомоги в розмірі зарплати працюючого депутата на період його працевлаштування і 50 відсотків зарплати в разі неможливості влаштуватися на роботу, 

7) на виплату грошової допомоги в розмірі 12 посадових окладів у разі виходу на пенсію, 

8) на безкоштовний проїзд депутатів - пенсіонерів раз на рік на залізничному, водному, повітряному або автомобільному транспорті, 

9) на забезпечення депутатів-пенсіонерів путівками, а також транспортом для поїздок в лікарню, поліклініку та інших потреб, пов'язаних з оздоровленням та лікуванням



		Постанова КМУ


“Про внесення зміни до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок “

		1248

		16.11.2011


(діє з 


10 грудня 2011 року)




		внесення змін до існуючої методики викликано доповненням у 2007 році Земельного кодексу нормами щодо можливості користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови (суперфіцій).


тобто нові механізми надання ділянок потребують нові методи оцінки права користування ділянкою, особливо з метою  об’єктивного відображення вартості

1) змінами викладено у Новій редакції розділ VIII «Оцінка права оренди земельної ділянки та права користування чужою земельною ділянкою»:

а) враховано вимоги, необхідні для оцінки прав користування чужою ділянкою (у тому числі на умовах суперфіцію і емфітевзису)


б) оцінка права оренди земельної ділянки або користування чужою земельною ділянкою буде ґрунтуватись на попередньому визначенні ринкової вартості земельної ділянки та оцінки прав власника земельної ділянки


 



		Постанова КМУ


"Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади"

		1242

		30.11.2011


(діє з 


12 грудня 2011 року)




		1) Нова Типова Інструкція з діловодства, яка рекомендована органам місцевого самоврядування як підстава для розробки і затвердження власних інструкцій з діловодства

Примірну Інструкцію з діловодства 1997 року скасовано

Інструкція не передбачає суттєвих змін і новацій у вітчизняній традиції організації діловодства.  Водночас деякі положення в Інструкції уточнено, удосконалено і конкретизовано у зв’язку зі змінами в законодавстві, впровадженням ДСТУ 4163–2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.  Вимоги до оформлювання документів”  та використанням сучасної комп’ютерної і організаційної техніки.  


2) Інструкція передбачає можливість вибору установою форм організації діловодства (централізована, змішана), форм реєстрації документів (журнальна, карткова,  автоматизована),  а також запровадження реєстраційних індексів, класифікаційних довідників, бланків, виготовлених друкарським способом або за допомогою комп’ютерної техніки тощо


3) Інструкцією з діловодства установи, яка буде розроблена згідно Типової Інструкції, має бути встановлено: 


1) порядок обліку бланків;  


2) перелік документів,  які підлягають скріпленню гербовою печаткою; 


3) перелік документів,  які підлягають затвердженню; 


4)  порядок проходження документів в установі; 


5) особливості організації електронного документообігу; 


6) принцип формування та місце поточного зберігання справ  (централізоване – у службі діловодства або децентралізоване – в структурних підрозділах установи)


4) Розроблені Інструкції з діловодства установ погоджуються державними архівами

5) Типова Інструкція логічно структурована і складається з п’яти розділів,  має 21 додаток


раніше – було 24 додатки

6) Нововведення типової Інструкції:


1) положення поширюються на організацію роботи з документами незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, включаючи їх підготовку,  реєстрацію, облік і контроль за виконанням, що здійснюються за допомогою програмно-технічних комплексів

не висвітлюються питання роботи з електронними документами та електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису


2) розмежовано два поняття: «електронний документ» та «документ в  електронній формі» електронним документом визнається документ, засвідчений електронним цифровим підписом. А документ в електронній формі – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних без електронного цифрового підпису (в сканованій формі)

3) не поширюється на організацію діловодства,  що містить інформацію з обмеженим доступом,  а також за зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію

для цих питань повинні бути окремі інструкції


4) передбачено відповідальність керівництва установи, керівників структурних підрозділів та працівників установи за порядок організації діловодства,  а також визначено загальні вимоги щодо організації роботи служб діловодства та їх функціональні обов’язки

5) Уперше встановлено вимоги щодо складання окремих видів документів (різних видів наказів, протоколів, службових листів).  

Це  повинно сприяти запровадженню єдиних підходів щодо підготовки та оформлення основних організаційно-розпорядчих документів.

6) передбачено два формати написання дати:  цифровий – 20.09.2011  і словесно-цифровий – 02 грудня 2011 року  (з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру)


7) визначено вимоги щодо розташування печатки на документах, зокрема печатка не повинна охоплювати підпис посадової особи

8) більш детально висвітлені питання контролю за виконанням документів

7) Нові норми щодо строків виконання документів, 


1) якщо завдання потребує термінового виконання,  обов’язково зазначається конкретний кінцевий строк виконання


!!!раніше - позначка  “терміново” означала, що документ виконуються протягом 7 робочих днів


2) співвиконавці повинні подавати пропозиції головному виконавцю протягом першої половини строку,  відведеного на виконання доручення,


8) Запропоновано шляхи раціоналізації документообігу в установі та порядок обліку обсягу документообігу



		Постанова КМУ


"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності"

		1271

		12.12.2011


(діє з 


19 грудня 2011 року)




		1) Затверджено 25 видів платних послуг, зокрема:


1) Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів, оперних і балетних спектаклів, інших постановок, виступи артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав, демонстрація відео- і кінофільмів

2) навчання у студіях, на курсах, проведення занять

3) Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками

4) Надання послуг з користування атракціонами, ігровими автоматами

5) Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників та інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури), а також сувенірних виробів

6) Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів

7) Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи

8) Надання місць для стоянки автомобілів

9) Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного інвентарю, сценічних костюмів

10) Надання в оренду приміщень театрів, концертних залів, цирків, культурно-освітніх закладів, музеїв і заповідників



		Постанова КМУ


"Питання системи обліку публічної інформації"

		1277

		21.11.2011


(діє з 


23 грудня 2011 року)




		1) Система обліку публічної інформації - це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у суб'єкта владних повноважень 

2) Адміністратором системи обліку є суб'єкт владних повноважень, що забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень

3) Адміністратор системи обліку забезпечує: 

1) реєстрацію документів; 

2) стабільну роботу системи обліку;

3) оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті, а в разі його відсутності - в інший прийнятний спосіб


!!! Постановою рекомендовано органам місцевого самоврядування забезпечити створення, функціонування та ведення системи обліку публічної  інформації

 



		Розпорядження  КМУ


"Деякі питання забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу""

		1216-р

		19.11.2011


(діє з 


19 листопада 2011 року)




		1) затверджено у новій редакції Інтегровану концепцію забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2) Рекомендовано Львівській міській раді привести план заходів щодо забезпечення безпеки і правопорядку у м.Львові у відповідність з цією Інтегрованою концепцією забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 



		Наказ Мінжитлокомунгоспу України щодо 


Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

		244

		21.10.2011


(діє з 


12 грудня 2011 року)




		1) тимчасова споруда (ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

2) Підставою для розміщення тимчасової споруди є паспорт прив'язки.

3) Процедура розміщення ТС повинна проходити 2 етапи:

1) 1-ий етап – звернення суб'єкта господарювання до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із заявою про можливість розміщення тимчасової споруди (у довільній формі)

До заяви слід додати:

1) графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів тимчасової споруди з прив'язкою до місцевості;

2) реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація)

результат: суб’єкт господарювання повідомляється відповідним органом з питань містобудування та архітектури письмово про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС  або надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС

2) 2-ий етап: звернення суб'єкта господарювання до відповідного до органу з питань містобудування та архітектури із заявою щодо оформлення паспорта прив’язки ТС

До заяви додається:

1)схему розміщення ТС (додаток 1 до Порядку № 244));


2) ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 244;


3) схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;


4) техумови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.


Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

Результат: оформлення паспорту прив'язки ТС органом з питань містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви

4) Паспорт прив'язки ТС не надається за умов 


1) подання неповного пакета документів 


2) подання недостовірних відомостей


5) Строк дії паспорта прив'язки визначається органом з питань містобудування та архітектури. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника.

6) Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

1) необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

2) необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

7) Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

1) недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

2) невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;

3) надання недостовірних відомостей у документах під час підготовки паспорта прив'язки ТС


8) ТС підлягає демонтажу у разі

1) закінчення строку дії паспорта прив'язки; 


2) анулювання паспорта прив'язки;

3) самовільного встановлення ТС



		Наказ Міністерства охорони здоров'я України


"Про затвердження Порядку забору та тимчасового зберігання пуповинної (плацентарної) крові "

		761

		04.11.2011


(діє з 


19 грудня 2011)




		!!!Вперше в Україні  регламентовано дії лікарів щодо забору пуповидної крові, тому цей наказ був дуже очікуваним

1) Цей Порядок є обов'язковим для всіх закладів охорони здоров'я незалежно від їх форми власності та підпорядкування

чітко регламентує процедуру та дозволить уникнути можливих непорозумінь між лікарями і майбутніми батьками, а також дозволяє належним чином та безпечно для пацієнтів здійснювати забір


2) Передбачено введенні відповідної документації, наявність якої обов’язково для проведення забору пуповидної крові:


1) інформована згода на проведення забору пуповинної (плацентарної) крові (форма N 096-1/о)

2) супровідний талон до зібраної пуповинної (плацентарної) крові (форма N 096-2/о), який є додатком до історії пологів (форма N 096/о)

3) акт про фіксування відмови пацієнтки від проведення забору та тимчасового зберігання пуповинної (плацентарної) крові (форма N 096-2/о)

4) журнал реєстрації зібраної пуповинної (плацентарної) крові (форма N 010-1/о)

3) Уся інформація про умови забору пуповинної крові та її тимчасового зберігання є конфіденційною





		Наказ Міністерства фінансів України


"Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень"

		1537

		01.12.2011


(діє з


30 грудня 2011 року)




		1) Норми цього Порядку визначають організаційні засади проведення органами Казначейства оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

2) Оцінка проводиться один раз на рік до 1 травня Комісією з оцінки, яка створюється в органі Казначейства

3)  Оцінка здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання діяльності головного бухгалтера бюджетної установи шляхом заповнення головним бухгалтером анкети (форма затверджена).


Казначейство розпочне проведення оцінку згідно з цього порядку з 1 січня 2013 року!!!



		Наказ Міністерства освіти і 


науки, молоді та спорту України


"Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів"

		1343

		22.11.2011


(діє з


29 грудня 2011 року)




		1) Затверджено такі Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів:

1) Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу

2) Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

3) Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками

4)   Формування учнівського контингенту

5) Науково-методична й дослідна робота

6) Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

7) Навчальні та творчі досягнення учнів

2) Щороку до 1 березня, починаючи з 2014 року, результати рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за попередній рік будуть висвітлювати на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України







