
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: липень 2012 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 
Дата прийняття 

(набрання чинності) 
Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

Податкового та Митного 
кодексів України щодо 
узгодження їх окремих 
норм" 

4915-VI 07.06.2012 
 

(діє з 08 липня 2012 
року) 

Вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо:  
1) чіткого визначення Митного кодексу України як закону, який встановлює правила 
оподаткування товарів митом 

( для решти податків правила визначаються лише Податковим кодексом) 

2) приведення термінів «магазин безмитної торгівлі», «спеціальна митна зона» у 
відповідність до Митного кодексу України 

3) визначення особливостей оподаткування ПДВ та акцизним збором операцій з поміщення 
товарів у визначений митний режим, операцій з пересилання на митну територію України 
товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, операцій з ввезення на митну 
територію України товарів фізичними особами; 

зокрема, ввезення фізичними особами товарів у ручній поклажі (крім особистих речей і 
підакцизних товарів) не оподатковується ПДВ у разі ввезення товарів на суму до 
1000 євро (для авіаперевезень) та до 500 євро (для інших видів перевезень)  

ввезення фізичними особами товарів у ручній поклажі товарів (крім особистих речей і 
підакцизних товарів), сумарна вага яких перевищує 50 кг – підлягатиме 
оподаткування ПДВ 

4) визначення особливостей застосування умовного повного звільнення та умовного 
часткового звільнення від сплати ПДВ та акцизного податку; 
 

Вносяться зміни до Митного кодексу України щодо:  

1) запровадження більш прозорої процедури декларування митної вартості товарів та 
контролю з боку митних органів за правильністю її визначення; 

2) уточнення строків та порядку тимчасового ввезення громадянами-нерезидентами та 
громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування на митну територію 
України;  

зокрема, відтепер саме в кодексі (ст. 380) прописали норму щодо тимчасового 



ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів - дозволяється ввезення 
на строк до одного року під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення та після 
сплати митних платежів, передбачених для імпорту таких товарів 

3) вдосконалення правового регулювання порядку переміщення (пересилання) товарів у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях; 

4) вдосконалення правового регулювання окремих питань, пов’язаних з притягненням до 
адміністративної відповідальності порушення митних правил;  

Увага!!! встановлено відповідальність перевізників за порушення митних правил 
(ст.460) - подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості, у 
разі якщо  відомості стосуються кількості вантажних місць, їх маркування та 
номерів, а перевізниками не вжито заходів до перевірки правдивості зазначених 
відомостей або у разі неможливості такої перевірки не внесено відповідного запису 
до міжнародної автомобільної накладної 

5) приведення ряду норм у відповідність до Закону України “Про центральні органи виконавчої 
влади”; 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

Закону України "Про 
природні монополії" 

4998-VI 21.06.2012 
 

(діє з 21 липня 2012 
року) 

Змінами вводяться: 
1) нові терміни: стимулююче регулювання, регуляторна база активів, регуляторна амортизація, 
норма прибутку на регуляторну базу активів 

нова нормативна база з метою: 

 переходу від витратних до стимулюючих методів регулювання суб’єктів природних 
монополій, що дозволить суттєво покращити фінансовий стан суб’єктів природних 
монополій 

 зміни існуючих тарифних методологій, які  не забезпечують повного покриття 
економічних витрат, пов’язаних із здійсненням регульованої діяльності 

2) зміни в ст.9 з метою впровадження нового принципу регулювання діяльності суб’єктів 
природних монополій шляхом  

a. застосування методу стимулюючого регулювання,  
b. уточнення та зміни складових, що враховуються при регулюванні цін (тарифів) на 
товари суб’єктів природних монополій  
(зокрема, таких монополісти як Львівводоканал, Львівтеплоенерго тощо) 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення зміни до 

статті 46 Закону України 
"Про автомобільний 
транспорт" 

5000-VI 21.06.2012 
 

(діє з 22 липня 2012 
року) 

 
1)  Скорочено перелік документів. які подаються перевізниками для участі в конкурсі на 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. 

зокрема, з переліку виключено: 
а) довідку про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень, 
видану відповідним підрозділом ДАІ;  



б) висновок ДАІ про відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у 
сфері безпеки дорожнього руху. 

 
2) органи місцевого самоврядування не менш як за дев'ять днів до дня проведення конкурсу 
забезпечують інформування відповідних підрозділів ДАІ про перевізників-претендентів, які 
подали документи на конкурс 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

Земельного кодексу 
України та інших законів 
України щодо проведення 
робіт із землеустрою, 
пов'язаних із 
встановленням і зміною 
меж сіл, селищ, міст, 
районів" 

5003-VI 21.06.2012 
 

(діє з 05 серпня 2012 
року) 

1) передано районним радам повноваження щодо затвердження меж сіл та селищ, які 
входять до складу території району 
2) надано можливість встановлювати існуючі межі населених пунктів (без їх зміни) за 
відсутності генеральних планів населених пунктів 

в 50% випадків відсутність генпланів стримує встановлення меж населених пунктів, 
ця норма дозволить прискорити завершення встановлення меж населених пунктів 
України в найближчому майбутньому, що сприятиме чіткому обліку земель, 
формування Державного земельного кадастру 

3) визначено склад та основні вимоги щодо розроблення, погодження та затвердження 
проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних 
одиниць 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про ціни і ціноутворення " 

5007-VI 21.06.2012 
 

(діє з 03 серпня 2012 
року) 

Одночасно з набранням чинності цим законом втратив чинність закон з аналогічною назвою, 
що діяв на території України з 1990 року  
Відтепер законодавчо врегульовані такі питання: 
1) чітко визначено повноважень Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування у сфері ціноутворення 
2) поширено сфери застосування норм Закону  на всіх суб’єктів господарювання, включаючи 
фізичних осіб – підприємців 
3) приведення порядку здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері ціноутворення у 
відповідність із Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності” 
4) передбачено такі види цін: 

а) вільні ціни; 
Вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою 
сторін на всі товари, крім тих, за якими здійснюється державне регулювання цін 

б) державні регульовані ціни 
державні регульовані ціни вводяться на товари, що визначальним чином впливають 
на загальний рівень і динаміку цін, мають суттєве соціальне значення, а також на 
товари, вироблені суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на 
ринку 

5) державне регулювання цін здійснюється КМУ, органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень шляхом: 



a.  установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання –  
1. фіксованих цін;   
2. граничних цін;   
3. граничних рівнів торговельної надбавки (націнки)та граничних нормативів 

рентабельності;   
4. розміру постачальницької винагороди та розміру доплат, знижок; 

b. уведення процедури декларування зміни ціни або реєстрації ціни. 
6) розширено перелік порушень та відповідно штрафних санкцій за недотримання вимог 
цінової політики: 

a. порушення вимог щодо формування державних регульованих цін – штраф 100% від 
незаконно одержаної виручки +така виручка; 
b. стягнення плати за товари, які згідно із законодавством надаються безоплатно, - 100% 
вартості товарів 
c. надання уповноваженим органам недостовірних відомостей – 1700 грн 
d. невиконання приписів уповноважених органів – 3400 грн 

7) передбачає застосування більш суворих санкцій щодо відповідальних осіб підприємств за 
невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику з контролю за цінами.  

розмір адміністративного штрафу збільшено  до 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (раніше  - до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про індустріальні парки" 

5018-VI 21.06.2012 
 

(діє з 05 вересня 2012 
року) 

Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних 
парків на території України: 
1) індустріальний парк  - визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно 
до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах 
якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері 
промислового виробництва, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації 
і телекомунікацій 
2) Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності 
мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також орендарі 
земельних ділянок 
3) Вимоги до земельної ділянки для парку 

а) належати до земель промисловості; 
б) площа не менше 15 га та не більше 700 га 

4) Строк використання земельної ділянки повинен бути не менше 30 років з дня прийняття 
рішення про створення індустріального парку 
5) Для облаштування території парку та подальшого його обслуговування створюється окрема 
юридична особа – керуюча компанія. Юридична особа набуває статусу керуючої компанії з 
дня укладення договору про створення та функціонування парку. 
6) Рішення про створення індустріального парку є підставою для укладення договору про 



створення та функціонування індустріального парку між ініціатором створення та керуючою 
компанією індустріального парку. 
7) Суб'єкт господарювання набуває статусу учасника парку з моменту укладення з керуючою 
компанією договору чи набуття права на ділянку в межах парку 
8) державна підтримка парків передбачена у формі  

а) безвідсоткових кредитів (позик),  
б) цільового фінансування на безповоротній основі для облаштування 

індустріальних парків за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів 
в) звільнення від сплати пайового внеску на розвиток інфраструктури у разі 

здійснення будівництва в межах парку 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України з питань 
державних закупівель" 

5044-VI 04.07.2012 
 

(діє з 05 серпня 2012 
року) 

1) уточнено повноважень Мінекономрозвитку під час  здійснення функції моніторингу шляхом 
надання йому права надання висновків з рекомендаціями щодо усунення та недопущення 
порушень законодавства з питань державних закупівель; 
2) встановлено, що підприємствами здійснюються закупівлі відповідно до вимог Закону 
України “Про здійснення державних закупівель” лише у випадку здійснення таких 
закупівель за державні кошти;  
3) запроваджено можливість закупівлі за скороченою процедурою продуктів харчування та 
послуг з організації харчування, зокрема строк для подачі пропозицій скорочено до 15 днів; 
4) встановлено випадки відміни процедури закупівлі в одного учасника замовником; 

а) якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про 
застосування процедури та/або порушення, які вплинули на об'єктивність визначення 
переможця процедури закупівлі; 
б) відмови переможця від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення 
згоди щодо істотних умов договору; 
в) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 
г) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг 

5)  дозволено депутатам селищних та сільських рад входити до складу комітету з 
конкурсних торгів 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо реєстрації місця 
проживання та місця 
перебування фізичних осіб 
в Україні" 

5088-VI 05.07.2012 
 

(діє з 05 серпня 2012 
року) 

1) Нове визначення терміну "реєстрація" - враховано можливість реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб за адресою відповідного спеціального закладу чи 
установи (для бездомних і т.д.) 
2) Перелік документів, що подаються для реєстрації, доповнено документами, які 
підтверджують право на проживання в житлі або в спеціалізованому закладі 
3) Нововведення - спрощено реєстрацію - Реєстрація місця проживання за заявою особи 
може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання. 
(не потрібно подавати талон зняття з реєстрації ) 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

розділу XX "Перехідні 

5091-VI 05.07.2012 
 

(діє з 03 серпня 2012 

1) з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року звільнено від оподаткування ПДВ вартість операції 
з постачання програмної продукції (операційна система, програма, сайт)  
2) з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року суб’єкти індустрії програмної продукції, що 



положення" Податкового 
кодексу України щодо 
особливостей 
оподаткування суб'єктів 
індустрії програмної 
продукції" 

року) задовольняють встановлені критерії, можуть застосовувати ставку податку на прибуток 
підприємств у розмірі 5% (загальна ставка -21 %); 
3) Компанія вважається суб’єктом індустрії програмної продукції, якщо вона задовольняє 
наступні критерії: 

а) Не менш ніж 70% доходу компанії від продажу товарів (робіт, послуг) становить дохід 
від операцій з програмною продукцією; 

б) Первинна вартість основних засобів і нематеріальних активів компанії складає не 
менше 50 мінімальних заробітних плат (приблизно 50 000 грн.); 

в) Компанія не має податкового боргу; 
г) Стосовно компанії не розпочато провадження у справі про банкрутство. 

4) Для використання передбачених податкових пільг суб’єкт індустрії програмної продукції 
повинен звернутися в місцеву податкову інспекцію для проведення спеціальної реєстрації і 
отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта індустрії програмної продукції. 

Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

Порядку здешевлення 
вартості іпотечних кредитів 
для забезпечення 
доступним житлом 
громадян, які потребують 
поліпшення житлових 
умов “ 

598 27.06.2012 
 
 
(діє з  
07 липня 2012 року) 
 

Відповідно до змін: 
1) Розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за 

кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку.  
раніше – 25% вартості житла; 

2) щомісячний платіж за кредитом не повинен перевищувати 50% сукупного 
середньомісячного доходу сім'ї 
раніше – 40%, що дещо розширює к-сть можливих учасників програми кредитування 

3) відтепер додаткова умова отримання кредиту за програмою - необхідно перебувати на 
квартирному обліку 
раніше це було не обов’язково  

Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

переліку закладів фізичної 
культури і спорту, яким 
надається статус бази 
олімпійської, 
паралімпійської та 
дефлімпійської підготовки" 

637 18.07.2012 
 
 
(діє з  
27 липня 2012 року) 
 

"Спортивний комплекс "Динамо", м. Львів - внесено до переліку закладів фізичної 
культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської підготовки з напрямку легка 
атлетика, стрільба з лука, теніс, дзюдо, боротьба вільна, важка атлетика 

Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України 

"Про затвердження форм 
актів та інших документів, 
які складаються під час або 

240 15.05.2012 
 
 
(діє з  
27 липня 2012 року) 
 

1) Мінрегіонбуд затвердив форми актів та інших документів, які складаються під час або за 
результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, зокрема 

а)  Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, державних стандартів і правил;  

б) Акт про недопущення посадових осіб інспекції державного архітектурно-будівельного 
контролю на об'єкти будівництва; 

в) Припис про усунення порушення;  
г) Протокол про адміністративне правопорушення; 



за результатами 
здійснення державного 
архітектурно-будівельного 
контролю" 

д)  Протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності;  
е) Постанову про накладення штрафу; Направлення для проведення позапланової 

перевірки; ін. 

Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України 

"Про затвердження Змін до 
Порядку прийняття в 
експлуатацію 
індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, 
садових, дачних будинків, 
господарських 
(присадибних) будівель і 
споруд, прибудов до них, 
громадських будинків I та 
II категорій складності, які 
збудовані без дозволу на 
виконання будівельних 
робіт, і проведення 
технічного обстеження їх 
будівельних конструкцій та 
інженерних мереж" 

304 13.06.2012 
 
 
(діє з  
23 липня 2012 року) 
 

Внесено зміни, згідно якими приватні житлові будинки та господарські будівлі і споруди, 
збудовані до 5 серпня 1992 року, не підлягають прийняттю в експлуатацію.  
Документом, що засвідчує відповідність таких будинків вимогам законодавства, 
будівельних норм, державних стандартів і правил є технічний паспорт, складений за 
результатами технічної інвентаризації 

  

Наказ  Міністерства юстиції 
України 

"Про утворення центрів з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги" 

968/5 02.07.2012 
 
 
(діє з  
02 липня 2012 року) 
 

на виконання Закону України "Про безоплатну правову допомогу" 
Утворено Львівський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
при головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України у Львівській області 
 
Основне завдання - надання таких видів правових послуг: 

1) захист від обвинувачення; 
2) здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими особами; 

3) складання документів процесуального характеру 
 


