
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: грудень 2012 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 
Дата прийняття 

(набрання чинності) 
Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 
 
«Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» 

5515-VI 06.12.2012 
 

(діє з 01 січня 2013 
року) 

Передбачено: 
1) Доходи в сумі більше 361 млрд грн. і витрати в сумі більше 410 млрд грн  
2) Прожитковий мінімум на 2013 рік: 

а) загальний: з 1 січня – 1108 грн., з 1 грудня – 1176 грн.; 
б) для працездатних осіб: з 1 січня – 1147 грн., з 1 грудня – 1218 грн.; 
в) для осіб, що втратили працездатність: з 1 січня – 894 грн., з 1 грудня – 949 грн. 

3) Мінімальна заробітна плата на 2013 рік: 
а) помісячна: з 1 січня – 1147 грн., з 1 грудня – 1218 грн.; 
б) погодинна: з 1 січня – 6,88 грн., з 1 грудня – 7,3 грн.  

ЗАКОН УКРАЇНИ  
«Про внесення змін до 

Закону України "Про 
Митний тариф України" 
щодо приведення ставок 
ввізного мита у 
відповідність з критеріями 
СОТ» 

5476-VI 06.11.2012 
 

(діє з 01 січня 2013 
року) 

Зміни стосуються приведення ставок ввізного мита у відповідність з критеріями СОТ. 
1) Передбачено підвищення пільгової і повної ставки ввізного мита на:  

а) пасти для ліпки, пластиліну, в т.ч. для дитячих розваг, «стоматологічний віск», 
стоматологічні матеріали на основі гіпсу; 

б) продукти органічної і неорганічної хімії; 
в) вироби з каменю, гіпсу, азбесту, скла; 
г)  машини, обладнання і механічні прилади; 
д) барвники, пігменти, фарбуючі речовини. 

 

Закон спрямований на підтримки вітчизняного товаровиробника шляхом надання йому 
певних пільг, які поможуть конкурувати з аналогічними імпортними товарами. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
«Про внесення змін до 

Закону України «Про 
захист персональних 
даних» 

5491-VI 20.11.2012 
 

(діє з 20 грудня 2012 
року) 

Зміни стосуються: 
1) уточнено сферу дії Закону – відтепер Закон поширюється на всі дії щодо обробки 

персональних даних, а не лише оброки в базах даних; 
2) змінено форми згоди суб’єкта персональних даних – відтепер володілець бази даних може 

отримати згоду фізичної особи на обробку персональних даних у будь-якій формі, що 
дозволяє зробити висновок про надання згоди  
(раніше – згода допускалась лише у документарній формі); 

3) володілець бази даних може будь-яким способом передати фізичній особі обов’язкове 
повідомлення про обробку персональних даних.  
(раніше – передбачалась лише письмова форма повідомлення, що створювало практичні 



проблеми повідомлень через Інтернет)  
4) суб’єкту персональних даних надано право відкликати свою згоду на обробку 

персональних даних, вносити застереження в частині обмеження права на обробку даних 
під час надання згоди та знати механізм обробки персональних даних; 

5) Звільнено від обов'язку реєстрації баз персональних даних: 
а) ведення яких пов'язано із забезпеченням та реалізацією трудових відносин; 
б) членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок, політичних партій. 

6) розширено правові основи обробки персональних даних без згоди фізичної особи 3-ма 
новими підставами, зокрема:  

а) надано можливість обробки персональних даних в силу укладення цивільного або 
іншого договору з фізичною особою. 
спрощує документообіг і адміністрування отримання згоди на оброку даних.  

б) захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних 
в) захист законних інтересів володільців персональних даних, третіх осіб, крім 

випадків, коли суб'єкт персональних даних вимагає припинити обробку даних 
7) Продовжено термін прийняття уповноваженим органом рішення про реєстрацію бази 
персональних даних: з 10 до 30 робочих днів з дня отримання заяви. 
8) Скасовано можливість оскарження рішення про відстрочку або відмову в доступі до 
персональних даних до уповноваженого органу, інших органів влади чи місцевого 
самоврядування, повноваження яких передбачають здійснення захисту персональних даних. 

відтепер – оскаржити можна лише в суді 
9) Регламентовані випадки передачі персональних даних іноземним суб’єктам. 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та 
документи, що 
підтверджують 
громадянство України, 
посвідчують особу чи її 
спеціальний статус" 

5492-VI 20.11.2012 
 

(діє з 01 січня 2013 
року) 

Закон про «біометричні паспорти» 
1)  з 1 січня 2013 року на біометричну основу заплановано перевести близько п’ятнадцяти 

типів документів, в тому числі і паспорт громадянина України, а також закордонний 
паспорт 

2) Закордонний паспорт, а також внутрішній паспорт і водійські права матимуть електронний 
носій інформації з записаними на ньому біометричними параметрами власника  

Паспорт громадянина України планується у формі картки, що містить 
безконтактний електронний носій інформації.  
Паспорт для виїзду за кордон – у формі книжечки, правий форзац якої містить 
безконтактний електронний носій інформації, документ має м’яку обкладинку, 
32 сторінки й сторінку даних 

3) до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) вноситься така інформація: 
1. прізвище та ім’я особи; 
2. дата народження та місце народження; 
3. стать; 
4. відомості про батьків (усиновлювачів)  та інших представників; 



5. відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття; 
6. реквізити документів, виданих особі; 
7. дата смерті та відомості про документи, які підтверджують смерть особи; 
8. відцифрований зразок підпису особи; 
9. відцифрований образ особи; 
10. !!! додаткова змінна інформація (напр., сімейний стан, додаткові біометричні 

дані тощо); 
11. !!! інформація з відомчих інформаційних систем (податкова, міліція тощо). 

 

!!!закон не містить вичерпного переліку інформації, яка буде вноситись в ЄДДР 
 

4) Паспортизація українців передбачена з дитячого віку, тобто поряд із свідоцтвом про 
народження немовлята отримуватимуть паспорт 

паспорт діятиме 10 років 
5) Внесена до реєстру інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується державою. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
«Про внесення змін до 

Земельного кодексу 
України» 

5494-VI 20.11.2012 
 

(діє з 20 грудня 2012 
року) 

Продовжено дію мораторію на купівлю-продаж с/г земель, а також на внесення права на 
земельний пай в статутні капітали господарських товариства до моменту вступу в силу закону 
про обіг земель с/г призначення, але не раніше 1 січня 2016 року. 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 
«Про внесення змін до 

Декрету Кабінету Міністрів 
України "Про державне 
мито" щодо ставок за 
проведення державної 
реєстрації речових прав на 
нерухоме майно» 

5508-VI 20.11.2012 
 

(діє з 01 січня 2013 
року) 

 
Перелік об’єктів стягнення державного мита доповнено  
- операціями з державної реєстрації права власності на нерухоме майно (в розмірі 7 
неоподаткованих мінімумів),  
- операціями з державної реєстрації іншого речового права на нерухоме майно або 
обтяження права на нерухоме майно (в розмірі 3 неоподаткованих мінімумів). 
 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку державної 
реєстрації проектів 
наукових парків, реалізація 
яких потребує державної 
підтримки» 

1101 14.11.2012 
 
 

(діє з 07 грудня 2012 
року) 

 

1) визначає процедуру розгляду та державної реєстрації проектів наукових парків, 
реалізація яких потребує державної підтримки  

2) збір документів по проекту здійснює Держінформнауки, після чого проект проходить 
експертизу в експертній організації. 

3) У разі отримання позитивного висновку експертної організації Держінформнауки передає 
документи Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держмитслужбі, ДПС, Фонду державного 
майна, які розглядають їх з урахуванням критеріїв, затверджених Держінформнауки, та у 
місячний строк подають Держінформнауки висновки щодо реєстрації або відмови у 
реєстрації проекту 

4) На підставі позитивних висновків центральних органів виконавчої влади щодо реєстрації 
проекту та висновку експертної організації Держінформнауки у десятиденний строк з 
дня їх надходження приймає рішення про державну реєстрацію проекту, видає наказ 



про реєстрацію та вносить його до державного реєстру проектів і видає заявникові 
свідоцтво про державну реєстрацію проекту 

5) Свідоцтво є підставою для отримання державної підтримки реалізації проекту 

Постанова КМУ 
 
«Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету 
Міністрів України» 

1156 21.11.2012 
 
 

(діє з 01 січня 2013 
року) 

 

Внесено зміни до низки урядових постанов, зокрема до: 
1) Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 830,  
2) Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141  
3) Порядку присвоєння об’єкту нерухомого майна реєстраційного номера, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1117 “Про ідентифікацію об’єктів 
нерухомого майна для державної реєстрації прав на них”,  
4) Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 

По тексту Порядку вписано функції нотаріуса як суб’єкта реєстрації. 
Передбачено зупинення реєстрації у зв’язку з рішенням суду про заборону вчинення 
дій. 
Врегульовано особливості реєстрації за заявами про державну реєстрацію в 
електронній формі. 
Уточнено порядок реєстрації земельної ділянки. 
 
Увага!!!! На сайті Державної реєстраційної служби (www.drsu.gov.ua) розміщено всю 
довідкову інформацію про процедуру реєстрації та адреси органів державної 
реєстрації прав 
 

5) Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703  

!!! викладено в новій редакції 
Передбачено, що інформація з Державного реєстру прав надається державним 
реєстратором незалежно від місця розташування нерухомого майна. Надання 
інформації або відмова в її наданні здійснюється у день прийняття заяви (запиту) 
про надання інформації з Державного реєстру прав. 
Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту 
мають право отримувати і органи місцевого самоврядування 

 

Постанова КМУ 
 
«Про внесення зміни до 

переліку платних послуг, 
які можуть надаватися 

1131 05.12.2012 
 
 

(діє з 08 грудня 2012 
року) 

Відтепер комунальні заклади культури отримали право надавати послуги ресторанного 
господарства з метою організації відпочинку і дозвілля громадян за умови наявності 
необхідних виробничих потужностей та спеціально призначених і обладнаних приміщень 



закладами культури, 
заснованими на державній 
та комунальній формі 
власності» 

 

Постанова КМУ 
 
«Про затвердження 

Порядку надання 
соціальних послуг із 
встановленням 
диференційованої плати та 
внесення змін до переліку 
соціальних послуг, умов та 
порядку їх надання 
структурними 
підрозділами 
територіального центру 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)» 

1184 19.12.2012 
 
 

(діє з 03 січня 2013 
року) 

 

1) Визначено механізм надання соціальних послуг із встановленням диференційованої 
плати 

такий вид соц. послуг не поширюється на осіб, яким передбачено ці послуги  на 
безкоштовній основі 

2) Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється в розмірі 12 
відсотків середньомісячного сукупного доходу особи, яка потребує їх надання, за 
останні шість місяців 

3) Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує їх надання, подає структурному 
підрозділу з питань соціального захисту міської ради: 

а) заяву із зазначенням згоди на оброблення персональних даних; 
б) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за наявності); 
в) довідку про доходи за останні шість місяців; 
г) у випадках, передбачених законодавством - медичний висновок про здатність до 

самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі або виписку з 
медичної карти амбулаторного стаціонарного хворого; 

д) копію довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності). 
4) Орган соцзахисту складає протягом трьох днів акт обстеження матеріально-побутових 

умов проживання такої особи (за згодою) за відповідною формою, який разом із 
зазначеними вище документами подається органові місцевого самоврядування для 
прийняття відповідного рішення 

5) Орган місцевого самоврядування приймає рішення щодо надання соціальних послуг 
протягом 15 днів з дати подання документів та акта обстеження матеріально-побутових 
умов проживання особи, яка потребує їх надання 

6) Соціальні послуги надаються з дня укладення відповідного договору між суб'єктом та 
отримувачем соціальних послуг. 

7)  Диференційована плата за надання соціальних послуг встановлюється на календарний 
рік 

Постанова КМУ 
 
«Про затвердження зразків 

свідоцтв про реєстрацію 
громадського об'єднання 
як громадської організації 
чи громадської спілки та 
про акредитацію 

1193 26.12.2012 
 
 

(діє з 01 січня 2013 
року) 

 

На підставі нового закону України «Про громадські об’єднання», що набрав чинності з 
1 січня 2013 року і передбачає нову процедуру реєстрації громадських організацій 

 
Затверджено нові зразки свідоцтв про: 

а) реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської 
спілки  

б) акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації 



відокремленого 
підрозділу іноземної 
неурядової організації» 

Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України, 
Міністерства охорони 
здоров'я України, 
Генеральної прокуратури 
України 

«ПОРЯДОК 
взаємодії між органами 

внутрішніх справ, 
закладами охорони 
здоров'я та прокуратури 
України при встановленні 
факту смерті людини» 
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28.11.2012 
 
 

(діє з 28 грудня 2012 
року) 

 

З метою конкретизації положень статей 237, 238 нового КПК України та вдосконалення 
процедури засвідчення факту смерті (скорочення витрат часу та випадків обов’язкового 
розтину померлих) 

Новий алгоритм встановлення факту смерті: 
1) працівники закладів охорони здоров’я за телефоном екстреного виклику (102) негайно 

повідомляють міліції про кожен випадок установлення ними факту смерті людини незалежно 
від місця її настання, за винятком смерті від захворювань у закладах охорони здоров’я. 
Повідомленнях про факти насильницької смерті впродовж доби вносяться до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 

2) За наявності ознак насильницької смерті або підозри на таку до приїзду працівників 
міліції або прокуратури на місце події працівникам закладів охорони здоров’я забороняється 
порушувати обстановку за місцезнаходженням трупа, переміщати його, ініціювати такі дії 
присутнім на місці події особам, у тому числі родичам померлих, видавати лікарське 
свідоцтво про смерть. У разі наявності підстав вважати, що смерть особи має насильницький 
характер, за постановою слідчого або прокурора труп направляється для проведення 
експертизи, яка з усіма необхідними лабораторними дослідженнями не може тривати 
більше одного місяця. 

3) !!!! Розтин та відповідне дослідження буде проводитись не всіх осіб, а лише тих, які 
мають ознаки насильницької смерті або підозри на таку, а також трупи: 

1. смерть яких настала поза місцем їх проживання; 
2. особу яких не встановлено; 
3. віком до 60 років, які померли за місцем проживання, за відсутності диспансерного 

спостереження за хворим  
Не направлятимуться для проведення розтину при відсутності ознак насильницької 

смерті чи підозри на таку: 
1. трупи людей віком понад 60 років;  
2. трупи людей, які померли за місцем їх проживання, за наявності диспансерного 

спостереження за хворим. 
4) У  разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті на місце 

події обов’язково виїжджає лікар, який констатує факт смерті, проводить зовнішній огляд 
трупа, за результатами якого інформує міліцію про можливість встановлення причини смерті 
без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть 
(фельдшерської довідки про смерть). У таких випадках міліціонер складає висновок щодо 
ненасильницької смерті людини за місцем проживання . 

 

Наказ Міністерства фінансів 1146 06.11.2012 Порядок обліку платників податків приведено у відповідність до вимог чинних Законів 



України 
 
«Про затвердження Змін до 

Порядку обліку платників 
податків і зборів» 

 
 

(діє з 24 грудня 2012 
року) 

 

(№4834 і 4839). 
Зокрема, відтепер взяття на облік юридичних осіб в податкових органах буде 
підтверджуватись випискою з Єдиного державного реєстру (а не довідкою форми №4-ОПП). 
 
 Довідка про взяття на облік за ф. № 4-ОПП буде видаватись лише тим суб’єктам, дані про які 
відсутні в Єдиному державному реєстрі. 
 

 


