
Моніторинг
актів чинного законодавства та змін до них,

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

Період: березень 2012

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
заборони реклами, спонсорства та
стимулювання продажу
тютюнових виробів"

3778-VI
22.09.2011
діє з
17.09.2012

1. Встановлено адміністративну відповідальність за:
 рекламу, а так само будь-яку іншу діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для
товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові
вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -
від 5 до 10 неоп. мін. дох. гром. і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача
реклами - від 100 до 250 неоп. мін. дох. гром.
 рекламу будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить
зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, -
на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від 100 до 250 неоп. мін. дох.
гром.
 спонсорування будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів
права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог
чинного законодавства про рекламу - на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача
реклами від 100 до 250 неоп. мін. дох. гром.
2. Забороняється реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів
права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби на: на радіо та
телебаченні; у виданнях, в усіх друкованих засобах масової інформації; на транспорті; засобами
зовнішньої реклами; у місцях проведення масових заходів; у мережі Інтернет, крім веб-сайтів,
призначених для повнолітніх осіб, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня
ідентифікація віку користувачів.
3. А також, введено і інші обмеження на будь-які різновиди реклами тютюнових виробів.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до статті 17
Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу"
щодо надання кандидатам та
докторам наук відстрочки від

4352-VI 07.02.2012
діє з
02.03.2012

Надано відстрочку від призову на строкову військову службу особам, які мають науковий ступінь
кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи
спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією
спеціальністю.



призову на строкову військову
службу"

Закон України
"Про внесення змін до Закону
України "Про правовий статус
закордонних українців""

4381-VI
09.02.2012
діє з
07.06.2012

1. Встановлено:
 право осіб, які набули статусу закордонних українців, працювати на підприємствах, в установах
і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для
громадян України;
 щороку для закордонних українців квоти прийому до вищих навчальних закладів України в
межах обсягів державного замовлення.
2. Скасовано строковість дії посвідчення закордонного українця (за чинним Законом посвідчення
видається строком на 10 років з подальшою його перереєстрацією).

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону
України "Про туризм" щодо
надання туристичних послуг"

4385-VI 09.02.2012
діє з
07.03.2012

1. Зміни до Закону значно деталізують його норми.
2. Інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) поширює до
укладення договору на туристичне обслуговування, має доводитися у доступній, наочній формі,
бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про:
 місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;
 характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;
 характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового
розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження
відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного
обслуговування;
 види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;
 мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична
подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної
подорожі;
 ціну туристичних послуг.
3. У договорі на туристичне обслуговування зазначаються істотні умови договору:
 строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення
туристичного обслуговування;
 характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорія, а
також дата, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу
туристичного продукту);
 готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, а також відомості
про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строк і порядок оплати
готельного обслуговування;
 види і способи забезпечення харчування;



 мінімальна кількість туристів у групі (у разі потреби) та у зв'язку з цим триденний строк
інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи;
 програма туристичного обслуговування;
 види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного
продукту;
 інші суб'єкти туристичної діяльності (їх місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні
послуги, включені до туристичного продукту;
 страховик, що здійснює обов'язкове та/або добровільне страхування туристів за бажанням
туриста, інших ризиків, пов'язаних з наданням туристичних послуг;
 правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
 вартість туристичного обслуговування і порядок оплати;
 форма розрахунку.
4. Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної
подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 % його
початкової ціни. У разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну 5 %, турист має
право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов'язаний повернути йому
раніше сплачену суму.
5. Кожна із сторін договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі може
вимагати внесення змін до цього договору або його розірвання у зв'язку із зміною істотних умов
договору та обставин, якими вони керувалися під час укладення договору, зокрема у разі:
 погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;
 непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;
 запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов'язкових
платежів;
 істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;
 домовленості сторін.
6. На думку багатьох експертів, такі зміни швидше за все лише ускладнять діяльність суб’єктам
туристичної діяльності та заплутають самих туристів ніж сприятимуть захисту прав, свобод та
законних інтересів туристів

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону
України "Про телебачення і
радіомовлення" щодо
регулювання трансляції програм і
передач з платними
інтерактивними конкурсами"

4386-VI
09.02.2012
діє з
17.03.2012

1. Заборонено трансляцію програм і передач з інтерактивними конкурсами (іграми,
вікторинами), умови яких прямо чи опосередковано передбачають платне набуття особою статусу
її учасника та/або в яких телеглядачам і радіослухачам з метою отримання виграшу у грошовій або
майновій формі за особисту перемогу пропонується звернутися до телерадіоорганізації будь-яким
способом (здійснити телефонний дзвінок, надіслати смс-повідомлення тощо), що передбачає
стягнення коштів за з'єднання та/або телефонну розмову за ціною, що не відповідає обраному
абонентом тарифному плану, або отримання додаткової послуги оператора телекомунікацій, не
включеної до переліку послуг, передбачених договором (тарифного плану).



2. Дана заборона не поширюється на канали з обмеженим доступом і передачі, в яких участь у
вікторині не передбачає плати в будь-якому вигляді.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
обмеження цивільної дієздатності
осіб, які зловживають азартними
іграми"

4416-VI
21.02.2012
діє з
13.03.2012

1. Встановив, що якщо особа зловживає азартними іграми і тим ставить себе чи свою сім'ю, а
також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище,
то це є підставою для обмеження судом її цивільної дієздатності.
2. Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.
3. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні
побутові правочини.
4. Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої
обмежена, та розпоряджання ними здійснюються піклувальником.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до статті 122
Кодексу України про
адміністративні правопорушення
щодо посилення відповідальності
водіїв транспортних засобів за
ненадання переваги маршрутним
транспортним засобам"

4438-VI
23.02.2012
діє з
16.03.2012

Встановлено відповідальність за ненадання водіями транспортних засобів переваги
маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для
маршрутних транспортних засобів у розмірі від 30 до 40 неоп. мін. дох. гром.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону
України "Про залізничний
транспорт""

4443-VI
23.02.2012
Не набрав
чинності

1. Встановлено, що магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них
технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для
забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування,
тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи
сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені
безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю,
закріплюється за АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання та не підлягають
приватизації.
2. АТ “Укрзалізниця” не може відчужувати, передавати в користування, в оренду, лізинг,
концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів
господарювання майно, що є державною власністю та передане АТ “Укрзалізниця” на праві
господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження
такого майна.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону
України "Про міліцію""

4447-VI
23.02.2012
діє з
15.04.2012

Встановлено чіткий термін видачі або відмови у видачі міліцією дозволів на придбання,
зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального
захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів,
матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила , а
саме 30 днів.



ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про особливості здійснення
державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності
щодо фізичних осіб - підприємців
та юридичних осіб, які
застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та
звітності"

4448-VI 23.02.2012
діє з
07.04.2012

1. Встановлено особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності щодо:
- фізичних осіб - підприємців, які не зареєстровані платниками ПДВ, діяльність яких не віднесена
до високого ступеня ризику відповідно до Закону України N 877-V від 05.04.2007 р.;
- юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що
передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого
ступеня ризику відповідно до того ж самого Закону.
2. Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності здійснюватиметься таким чином:
- щодо вищезгаданих фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб органи державного нагляду
(контролю), їх посадові особи проводять лише позапланові заходи державного нагляду
(контролю) за додержанням санітарного законодавства, а органи захисту прав споживачів
проводять лише позапланові перевірки за скаргами споживачів;
- органи ПФУ проводять планові та позапланові перевірки щодо фізичних осіб - підприємців та
юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику.
3. Органам державного нагляду (контролю), їх посадовим особам забороняється здійснювати
щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб заходи державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності, не передбачені цим Законом.

ПОСТАНОВА КМ УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку
використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для забезпечення
населення засобами приймання
сигналів цифрового
телерадіомовлення"

245 21.03.2012
діє з
06.04.2012

1. В Україні вже збудовано і працює мережа цифрового наземного ефірного телебачення. Це
означає, що тепер через звичайну антену можна буде дивитись безкоштовно за словами
Державного комітету телебачення і радіомовлення понад 20 (незабаром 32) українських
телеканалів у високій цифровій якості зображення та звуку. Для приймання цього сигналу
необхідно між антеною та телевізором підключити спеціальний пристрій – телетюнер
2. Зазначеним рішенням Кабінету Міністрів України визначено категорії громадян, які
безкоштовно можуть отримати зазначені засоби (телетюнери), а саме:
 усі інваліди першої та другої групи (у тому числі інваліди війни цих груп);
 інваліди війни третьої групи;
 особи, які виховують дитину-інваліда, за умови що дитина проживає разом з ними і не
перебуває на повному державному утриманні;
 особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу згідно із Законом України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 особи, на яких поширюється право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років.
3. Для безкоштовного одержання телетюнеру, громадяни, що відносяться до вказаних категорій,
повинні до 1 липня 2012 року звернутися до місцевих управлінь праці та соціального захисту
населення із відповідною заявою.

ПОСТАНОВА КМ УКРАЇНИ
"Про утворення робочої групи з

169 29.02.2012
діє з

1. Утворено робочу групу з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого
самоврядування. До її складу не увійшли представники органів влади Львова та області.



питань удосконалення
територіальної організації влади
та місцевого самоврядування"

12.03.2012 2. Основними завданнями робочої групи є:
 сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань удосконалення
територіальної організації влади та місцевого самоврядування;
 підготовка узгоджених пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері
удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування; визначення шляхів і
механізмів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у
зазначеній сфері; підвищення ефективності взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої
влади; удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

ПОСТАНОВА КМ УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку
використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для надання державної
підтримки для будівництва
(придбання) доступного житла"

193
29.02.2012
діє з
23.03.2012

1. Встановлено, що вартість 1 кв. м доступного житла не повинна перевищувати граничну,
визначену для кожного регіону.
2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
призначено головним розпорядником державних коштів.
3. Згідно з документом, бюджетні кошти будуть спрямовані, в тому числі і на формування Єдиного
реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
4. Найвища гранична вартість 1 кв. м житла встановлена для Києва в розмірі 7,99 тис. грн, тоді як
для Севастополя вона складає 5,363 тис. грн, Львівської, Донецької та Дніпропетровської областей
- 5,363 тис. грн.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО
СУДУ
"У справі за конституційним
зверненням громадянина Стріхаря
Володимира Васильовича щодо
офіційного тлумачення положень
статті 233 Кодексу законів про
працю України у взаємозв'язку з
положеннями статей 117, 2371
цього кодексу"

4-рп/2012 22.02.2012

Конституційний суд надав офіційне тлумачення положенням першої статті 233 КЗпП, роз'яснивши,
що для звернення працівника до суду з заявою про вирішення трудового спору щодо стягнення
середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку при звільненні та про
відшкодування завданої при цьому моральної шкоди встановлено 3-місячний строк, перебіг якого
розпочинається з дня, коли звільнений працівник дізнався або повинен був дізнатися про те, що
власник або уповноважений ним орган, з вини якого сталася затримка виплати всіх належних при
звільненні сум, фактично з ним розрахувався

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО
СУДУ
"У справі за конституційним
зверненням громадянки Галкіної
Зінаїди Григорівни щодо
офіційного тлумачення
положення частини четвертої
статті 3 Закону України "Про
запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток

5-рп/2012 13.03.2012

1. КСУ визнав неконституційним положення ч. 4 ст. 3 Закону України "Про запобігання впливу
світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (N 800-VI від
25.12.2008 р.), що забороняло розірвання фізичними та юридичними особами будь-яких
договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об'єкта житлового
будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100% вартості зазначеного
об'єкта.
2. В основу свого рішення КСУ поклав положення договірного права, закріплені у Цивільному
кодексі України та деталізовані у ст. 20 Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (N 978-IV від 19.06.2003 р.), якими
гарантується можливість відмови довірителя від участі у фонді фінансування будівництва і



будівельної галузі та житлового
будівництва" (справа про
заборону розірвання договорів
інвестування житлового
будівництва)"

передбачається, що у разі дострокового припинення управління майном забудовник на вимогу
управителя фонду фінансування будівництва зобов'язаний у визначений правилами строк
перерахувати кошти для виплати довірителю.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО
СУДУ
"У справі за конституційним
поданням 53 народних депутатів
України щодо відповідності
Конституції України
(конституційності) пункту 2
частини першої статті 7, пункту 2
розділу VIII "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону
України "Про засади запобігання і
протидії корупції""

6-рп/2012
13.03.2012

1. Закон "Про засади запобігання і протидії корупції" № 3206-VI 07.04.2011 набув чинності з 1 липня
2011 року. А норми статті 12 цього Закону щодо обов’язку декларувати доходи і витрати набули
чинності з 1 січня 2012. Таким чином, виникла суперечність за якою Закон передбачав контроль за
витратами осіб, уповноважених на виконання функції держави (у тому числі депутатів місцевих
рад) у період з 1 липня 2011 року, тобто до набрання чинності самої статті 12 щодо подання
декларації.
2. У зв’язку з цим, Конституційний суд України визнав неконституційними положення п.2 Розділу
VІІІ Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо того, що відомості про
витрати за 2011 рік надаються з дня набрання чинності цим Законом.
3. Враховуючи вищевикладене, у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за 2011 рік не потрібно вказувати дані у полі «Сума витрат (грн.)» у
позиціях 23 - 28, 35 - 39 і заповнювати поле «усього» у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59.

НАКАЗ МІНЮСТУ
"Про затвердження Вимог щодо
написання найменування
юридичної особи або її
відокремленого підрозділу"

368/5
05.03.2012
діє з
23.03.2012

1. Встановив, що найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її
організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів,
установ) та назву.
2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити
інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших
відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних
осіб, установлених Цивільним кодексом, Господарським кодексом та законами України.
3. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ"
("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила
зазначений відокремлений підрозділ.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
"Про затвердження Тарифів на
перевезення пасажирів, багажу і
вантажобагажу залізничним
транспортом у внутрішньому
сполученні"

170 19.03.2012
діє з
02.04.2012

1. 2 квітня почала діяти нова система формування тарифів на перевезення пасажирів
залізничним транспортом. Відтепер до вартості проїзду пасажирів у купейних вагонах поїздів
внутрішнього сполучення застосовується індексація у розмірі:
 з 01.04.2012 – 1,034,
 з 01.07.2012 – 1,069,
 з 01.10.2012 – 1,105.
2. Загалом впродовж 2012 року вартість проїзду в купе збільшиться на 14,3%. На проїзд у
плацкартних вагонах, спальних вагонах (СВ), а також на приміські перевезення - ціни не
підвищаться.



3. Також Наказом впроваджено гнучке тарифне регулювання в залежності від класу пасажирських
вагонів та періодів перевезень, зокрема, що стосується масових перевезень пасажирів залізничним
транспортом у передсвяткові та святкові дні. Вводяться коефіцієнти гнучкого регулювання по
періодах року з коефіцієнтами зниження 0,7 - 0,95 та підвищення 1,01 - 1,1.
4. Крім цього, буде здійснюватись регулювання по днях тижня: зниження у вівторок та середу на
10% та підвищення у п’ятницю та неділю на 10%. У інші дні тариф залишається незмінним.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УКРАЇНИ
"Про затвердження Правил
пожежної безпеки для об'єктів
площею до 300 м2"

537 24.02.2012
діє з
06.04.2012

1. Розроблено Правила пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м2, що окремо
розташовані або вбудовані (прибудовані) в інших будівлях та мають самостійний евакуаційний
вихід назовні. В даний час суб’єкти підприємницької діяльності користуються Правилами пожежної
безпеки в Україні (затверджено наказом МНС N 126 від 19.10.2004 р.), які поширюються на об’єкти
будь-якої площі. Із вступом у дію нових Правил, останні будуть актуальні виключно для об’єктів
площею більше 300 м2 та для деяких суб’єктів господарювання, віднесених до високого чи
середнього ступеня ризику відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ N 1324 від
14.11.2007 р. (перелік таких буде розміщено на сайті Державної інспекції техногенної безпеки
України).
2. Правила, що розроблені для об’єктів площею до 300 м2, є значно стислішими, і розміщуються
усього на двох сторінках у противагу Правилам пожежної безпеки в Україні, що за кількістю
сторінок досягають ста.
3. Дія нових Правил поширюється на юридичних та фізичних осіб –підприємців незалежно від виду
їх господарської діяльності та форми власності.
4. Обов’язок щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах покладається на їх власників. У разі
перебуванняоб’єкта у користуванні інших осіб, забезпечувати пожежну безпеку має також власник,
якщо інше не передбачено у договорі.
5. Документом встановлено вимоги до об’єктів площею до 30м2, та від 30м2 до 300 м2. Зразу ж
зазначимо, що власникам приміщень понад 30м2 доведеться дотримуватися у два рази більше
правил, ніж власникам менших об’єктів.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УКРАЇНИ
"Про затвердження Правил
безпеки з улаштування, безпечної
експлуатації та утримання
гірськолижних трас"

1281 07.12.2011
діє з
12.03.2012

1. Дія Правил поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які у
своїй діяльності здійснюють роботу, пов'язану з проектуванням, улаштуванням, підготовкою,
утриманням, експлуатацією, обслуговуванням, наданням послуг на гірськолижних трасах та
патрулюванням гірськолижних трас, призначених для спорту та активного відпочинку, що з цією
метою улаштовані на спеціально підготовлених ділянках схилу та обладнані підіймальними
спорудами для транспортування лижників та сноубордистів на перепад висот.
2. Визначено:
 Характеристики гірськолижних трас залежно від складності (зелена, синя, червона, чорна)
 Знаки та огородження
 Рекомендований перелік оснащення аварійно-рятувальної команди з трьох осіб, що обслуговує
гірськолижну трасу



 Перелік вимог щодо інформаційного забезпечення гірськолижних трас
 Вимоги щодо освітлення гірськолижних трас
 Перелік заходів щодо безпеки на гірськолижних трасах
 Параметри планування гірськолижних трас
 Вимоги щодо навчальних ділянок, дитячих лижних шкіл та снігових парків



Моніторинг 

актів чинного законодавства та змін до них, 

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


Період: березень 2012

		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 заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів"




		3778-VI




		22.09.2011


діє з 17.09.2012

		1. Встановлено адміністративну відповідальність за:


· рекламу, а так само будь-яку іншу діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу - 

від 5 до 10 неоп. мін. дох. гром. і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами - від 100 до 250 неоп. мін. дох. гром.


· рекламу будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, - 

на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від 100 до 250 неоп. мін. дох. гром.


· спонсорування будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу - на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від 100 до 250 неоп. мін. дох. гром.


2. Забороняється реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби на: на радіо та телебаченні; у виданнях, в усіх друкованих засобах масової інформації; на транспорті; засобами зовнішньої реклами; у місцях проведення масових заходів; у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.


3. А також, введено і інші обмеження на будь-які різновиди реклами тютюнових виробів. 



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо надання кандидатам та докторам наук відстрочки від призову на строкову військову службу"

		4352-VI




		07.02.2012


діє з 02.03.2012

		Надано відстрочку від призову на строкову військову службу особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю.



		Закон України


"Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус закордонних українців""




		4381-VI




		09.02.2012


діє з 07.06.2012

		1. Встановлено:


· право осіб, які набули статусу закордонних українців, працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України;


· щороку для закордонних українців квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення.

2. Скасовано строковість дії посвідчення закордонного українця (за чинним Законом посвідчення видається строком на 10 років з подальшою його перереєстрацією). 



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо надання туристичних послуг"

		4385-VI




		09.02.2012


діє з 07.03.2012

		1. Зміни до Закону значно деталізують його норми.

2. Інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) поширює до укладення договору на туристичне обслуговування, має доводитися у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про:


· місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;


· характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;


· характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування;


· види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;


· мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі;


· ціну туристичних послуг.

3. У договорі на туристичне обслуговування зазначаються істотні умови договору:

· строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;


· характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорія, а також дата, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту);


· готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, а також відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строк і порядок оплати готельного обслуговування;


· види і способи забезпечення харчування;


· мінімальна кількість туристів у групі (у разі потреби) та у зв'язку з цим триденний строк інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи;


· програма туристичного обслуговування;


· види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного продукту;


· інші суб'єкти туристичної діяльності (їх місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту;


· страховик, що здійснює обов'язкове та/або добровільне страхування туристів за бажанням туриста, інших ризиків, пов'язаних з наданням туристичних послуг;


· правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;


· вартість туристичного обслуговування і порядок оплати;


· форма розрахунку.

4. Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 % його початкової ціни. У разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну 5 %, турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов'язаний повернути йому раніше сплачену суму.

5. Кожна із сторін договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі може вимагати внесення змін до цього договору або його розірвання у зв'язку із зміною істотних умов договору та обставин, якими вони керувалися під час укладення договору, зокрема у разі:


· погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;


· непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;


· запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов'язкових платежів;


· істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;


· домовленості сторін.

6. На думку багатьох експертів, такі зміни швидше за все лише ускладнять діяльність суб’єктам туристичної діяльності та заплутають самих туристів ніж сприятимуть захисту прав, свобод та законних інтересів туристів



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами"

		4386-VI




		09.02.2012


діє з 17.03.2012

		1. Заборонено трансляцію програм і передач з інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами), умови яких прямо чи опосередковано передбачають платне набуття особою статусу її учасника та/або в яких телеглядачам і радіослухачам з метою отримання виграшу у грошовій або майновій формі за особисту перемогу пропонується звернутися до телерадіоорганізації будь-яким способом (здійснити телефонний дзвінок, надіслати смс-повідомлення тощо), що передбачає стягнення коштів за з'єднання та/або телефонну розмову за ціною, що не відповідає обраному абонентом тарифному плану, або отримання додаткової послуги оператора телекомунікацій, не включеної до переліку послуг, передбачених договором (тарифного плану).

2. Дана заборона не поширюється на канали з обмеженим доступом і передачі, в яких участь у вікторині не передбачає плати в будь-якому вигляді.



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними іграми"




		4416-VI




		21.02.2012


діє з 13.03.2012

		1. Встановив, що якщо особа зловживає азартними іграми і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище, то це є підставою для обмеження судом її цивільної дієздатності.


2. Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.


3. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини.


4. Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпоряджання ними здійснюються піклувальником.



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам"

		4438-VI




		23.02.2012


діє з 16.03.2012

		Встановлено відповідальність за ненадання водіями транспортних засобів переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів у розмірі від 30 до 40 неоп. мін. дох. гром.



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт""

		4443-VI




		23.02.2012


Не набрав чинності




		1. Встановлено, що магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю, закріплюється за АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання та не підлягають приватизації.


2. АТ “Укрзалізниця” не може відчужувати, передавати в користування, в оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, що є державною власністю та передане АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна. 



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Закону України "Про міліцію""

		4447-VI




		23.02.2012


діє з 15.04.2012

		Встановлено чіткий термін видачі або відмови у видачі міліцією дозволів на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила , а саме 30 днів.



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності"




		4448-VI




		23.02.2012


діє з 07.04.2012

		1. Встановлено особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо:


- фізичних осіб - підприємців, які не зареєстровані платниками ПДВ, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України N 877-V від 05.04.2007 р.;


- юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до того ж самого Закону.


2. Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності здійснюватиметься таким чином:


- щодо вищезгаданих фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять лише позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства, а органи захисту прав споживачів проводять лише позапланові перевірки за скаргами споживачів;


- органи ПФУ проводять планові та позапланові перевірки щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику.


3. Органам державного нагляду (контролю), їх посадовим особам забороняється здійснювати щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не передбачені цим Законом. 



		ПОСТАНОВА КМ УКРАЇНИ


"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення"

		245




		21.03.2012


діє з 06.04.2012

		1. В Україні вже збудовано і працює мережа цифрового наземного ефірного телебачення. Це означає, що тепер через звичайну антену можна буде дивитись безкоштовно за словами Державного комітету телебачення і радіомовлення понад 20 (незабаром 32) українських телеканалів у високій цифровій якості зображення та звуку. Для приймання цього сигналу необхідно між антеною та телевізором підключити спеціальний пристрій – телетюнер


2. Зазначеним рішенням Кабінету Міністрів України визначено категорії громадян, які безкоштовно можуть отримати зазначені засоби (телетюнери), а саме:


· усі інваліди першої та другої групи (у тому числі інваліди війни цих груп);


· інваліди війни третьої групи;


· особи, які виховують дитину-інваліда, за умови що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні;


· особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;


· особи, на яких поширюється право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років.


3. Для безкоштовного одержання телетюнеру, громадяни, що відносяться до вказаних категорій, повинні до 1 липня 2012 року звернутися до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення із відповідною заявою. 



		ПОСТАНОВА КМ УКРАЇНИ


"Про утворення робочої групи з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування"




		169




		29.02.2012


діє з 12.03.2012

		1. Утворено робочу групу з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування. До її складу не увійшли представники органів влади Львова та області.


2. Основними завданнями робочої групи є:


· сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування;


· підготовка узгоджених пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування; визначення шляхів і механізмів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у зазначеній сфері; підвищення ефективності взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади; удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.



		ПОСТАНОВА КМ УКРАЇНИ


"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла"




		193




		29.02.2012


діє з 23.03.2012

		1. Встановлено, що вартість 1 кв. м доступного житла не повинна перевищувати граничну, визначену для кожного регіону. 

2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства призначено головним розпорядником державних коштів.


3. Згідно з документом, бюджетні кошти будуть спрямовані, в тому числі і на формування Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.


4. Найвища гранична вартість 1 кв. м житла встановлена для Києва в розмірі 7,99 тис. грн, тоді як для Севастополя вона складає 5,363 тис. грн, Львівської, Донецької та Дніпропетровської областей - 5,363 тис. грн.



		РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ


"У справі за конституційним зверненням громадянина Стріхаря Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв'язку з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу"

		4-рп/2012




		22.02.2012

		Конституційний суд надав офіційне тлумачення положенням першої статті 233 КЗпП, роз'яснивши, що для звернення працівника до суду з заявою про вирішення трудового спору щодо стягнення середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку при звільненні та про відшкодування завданої при цьому моральної шкоди встановлено 3-місячний строк, перебіг якого розпочинається з дня, коли звільнений працівник дізнався або повинен був дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, з вини якого сталася затримка виплати всіх належних при звільненні сум, фактично з ним розрахувався



		РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ


"У справі за конституційним зверненням громадянки Галкіної Зінаїди Григорівни щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (справа про заборону розірвання договорів інвестування житлового будівництва)" 

		5-рп/2012




		13.03.2012

		1. КСУ визнав неконституційним положення ч. 4 ст. 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (N 800-VI від 25.12.2008 р.), що забороняло розірвання фізичними та юридичними особами будь-яких договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об'єкта житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100% вартості зазначеного об'єкта.


2. В основу свого рішення КСУ поклав положення договірного права, закріплені у Цивільному кодексі України та деталізовані у ст. 20 Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (N 978-IV від 19.06.2003 р.), якими гарантується можливість відмови довірителя від участі у фонді фінансування будівництва і передбачається, що у разі дострокового припинення управління майном забудовник на вимогу управителя фонду фінансування будівництва зобов'язаний у визначений правилами строк перерахувати кошти для виплати довірителю.



		РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ


"У справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції""

		6-рп/2012




		13.03.2012

		1. Закон "Про засади запобігання і протидії корупції" № 3206-VI 07.04.2011 набув чинності з 1 липня 2011 року. А норми статті 12 цього Закону щодо обов’язку декларувати доходи і витрати набули чинності з 1 січня 2012. Таким чином, виникла суперечність за якою Закон передбачав контроль за витратами осіб, уповноважених на виконання функції держави (у тому числі депутатів місцевих рад) у період з 1 липня 2011 року, тобто до набрання чинності самої статті 12 щодо подання декларації. 

2. У зв’язку з цим, Конституційний суд України визнав неконституційними положення п.2 Розділу VІІІ Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо того, що відомості про витрати за 2011 рік надаються з дня набрання чинності цим Законом.


3. Враховуючи вищевикладене, у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік не потрібно вказувати дані у полі «Сума витрат (грн.)» у позиціях 23 - 28, 35 - 39 і заповнювати поле «усього» у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59.



		НАКАЗ МІНЮСТУ


"Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу"




		368/5




		05.03.2012


діє з 23.03.2012

		1. Встановив, що найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.


2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом, Господарським кодексом та законами України. 

3. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


"Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні"

		170




		19.03.2012


діє з 02.04.2012

		1. 2 квітня почала діяти нова система формування тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Відтепер до вартості проїзду пасажирів у купейних вагонах поїздів внутрішнього сполучення застосовується індексація у розмірі:


· з 01.04.2012 – 1,034,


· з 01.07.2012 – 1,069,


· з 01.10.2012 – 1,105. 

2. Загалом впродовж 2012 року вартість проїзду в купе збільшиться на 14,3%. На проїзд у плацкартних вагонах, спальних вагонах (СВ), а також на приміські перевезення - ціни не підвищаться.


3. Також Наказом впроваджено гнучке тарифне регулювання в залежності від класу пасажирських вагонів та періодів перевезень, зокрема, що стосується масових перевезень пасажирів залізничним транспортом у передсвяткові та святкові дні. Вводяться коефіцієнти гнучкого регулювання по періодах року з коефіцієнтами зниження 0,7 - 0,95 та підвищення 1,01 - 1,1.


4. Крім цього, буде здійснюватись регулювання по днях тижня: зниження у вівторок та середу на 10% та підвищення у п’ятницю та неділю на 10%. У інші дні тариф залишається незмінним.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ


"Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 м2"




		537




		24.02.2012


діє з 06.04.2012

		1. Розроблено Правила пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м2, що окремо розташовані або вбудовані (прибудовані) в інших будівлях та мають самостійний евакуаційний вихід назовні. В даний час суб’єкти підприємницької діяльності користуються Правилами пожежної безпеки в Україні (затверджено наказом МНС N 126 від 19.10.2004 р.), які поширюються на об’єкти будь-якої площі. Із вступом у дію нових Правил, останні будуть актуальні виключно для об’єктів площею більше 300 м2 та для деяких суб’єктів господарювання, віднесених до високого чи середнього ступеня ризику відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ N 1324 від 14.11.2007 р. (перелік таких буде розміщено на сайті Державної інспекції техногенної безпеки України).


2. Правила, що розроблені для об’єктів площею до 300 м2, є значно стислішими, і розміщуються усього на двох сторінках у противагу Правилам пожежної безпеки в Україні, що за кількістю сторінок досягають ста.


3. Дія нових Правил поширюється на юридичних та фізичних осіб –підприємців незалежно від виду їх господарської діяльності та форми власності.


4. Обов’язок щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах покладається на їх власників. У разі перебуванняоб’єкта у користуванні інших осіб, забезпечувати пожежну безпеку має також власник, якщо інше не передбачено у договорі.

5. Документом встановлено вимоги до об’єктів площею до 30м2, та від 30м2 до 300 м2. Зразу ж зазначимо, що власникам приміщень понад 30м2 доведеться дотримуватися у два рази більше правил, ніж власникам менших об’єктів.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ


"Про затвердження Правил безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас"




		1281




		07.12.2011


діє з 12.03.2012

		1. Дія Правил поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які у своїй діяльності здійснюють роботу, пов'язану з проектуванням, улаштуванням, підготовкою, утриманням, експлуатацією, обслуговуванням, наданням послуг на гірськолижних трасах та патрулюванням гірськолижних трас, призначених для спорту та активного відпочинку, що з цією метою улаштовані на спеціально підготовлених ділянках схилу та обладнані підіймальними спорудами для транспортування лижників та сноубордистів на перепад висот.


2. Визначено:


· Характеристики гірськолижних трас залежно від складності (зелена, синя, червона, чорна)


· Знаки та огородження


· Рекомендований перелік оснащення аварійно-рятувальної команди з трьох осіб, що обслуговує гірськолижну трасу


· Перелік вимог щодо інформаційного забезпечення гірськолижних трас


· Вимоги щодо освітлення гірськолижних трас


· Перелік заходів щодо безпеки на гірськолижних трасах


· Параметри планування гірськолижних трас


· Вимоги щодо навчальних ділянок, дитячих лижних шкіл та снігових парків





