
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: травень 2012 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 
Дата прийняття 

(набрання чинності) 
Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

Кримінальний 
процесуальний кодекс 

4651-VI 13.04.2012 
 

(діє з 20 листопада 
2012 року) 

Новий КПК вміщує 11 розділів та 614 статей 
(старий КПК вміщував 9 розділів 485 статей) 

Нововведення: 
1) органами досудового розслідування є слідчі підрозділи МВС, СБУ, податкової міліції та 
органів державного бюро розслідувань. 

Увага!!! Скасовано слідчі функції прокуратури, лише функції контролю 
  

Проте, впродовж найближчих 5 років прокуратура буде продовжувати виконувати 
слідство щодо злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів, суддями та 
держслужбовцями  I—III категорій до моменту створення органів державного бюро 
розслідувань 
 

2) підсилюється статус прокурора – прокурор буде керувати розслідуваннями, даючи вказівки 
слідчим, приймаючи чи узгоджуючи основні слідчі дії (повідомлення про підозру,) 

Слідчий, з одного боку, підлеглий начальникові слідчого управління, з іншого — 
прокурору 

 

3) збільшено права адвоката та обсяг повноважень щодо збирання доказів 
а) має право бути присутнім під час допиту та інших процесуальних дій, що проводяться за 

участю підозрюваного, обвинуваченого 
Раніше адвокат «просився» у слідчого, щоб вступити у справу, зараз ніяких 

дозволів не треба, адвокат вступає у справу автоматично 
б) має право до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення 

без дозволу слідчого, прокурора, суду 
в) має право після першого допиту –  на побачення без обмеження кількості та тривалості 
г) має право у разі неможливості прибути в призначений строк для участі у виконанні 

процесуальних дій за участю підозрюваного чи обвинуваченого, зобов’язаний завчасно 
повідомити слідчого, прокурора, суд про таку неможливість та її причини  

(зараз – є лише обов’язок прибути) 
д) здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових 
та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, 



актів перевірок; 
е) ініціює проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та 

інших процесуальних дій  
Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може 
бути оскаржена слідчому судді 

Увага! Згідно нового КПК захисником суб’єкта відповідальності може бути тільки 

адвокат 
 

4) скасована стадія порушення кримінальної справи, що скорочує документопотік  (ряд інших 
процесуальних актів також скасовано) 

слідчий зобов'язаний внести відомості про правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань протягом 24 годин та розпочати розслідування (ст. 214) 
!!!Проте, виникає питання чи зможе громадянин реалізувати своє право на 
оскарження таких дій у суді (немає постанови про порушення кримінальної справи – 
немає що оскаржувати) 
 

5) скасовано альтернативну підслідність - кожен орган матиме чітко визначений перелік складів 
злочинів (зараз - хто перший кримінальну справу завів, той і розслідує) 

в СБУ не залишилось ні економічних, ні службових злочинів 
повноваження податкової міліції зменшено всього до шести складів злочинів 
 

6) запроваджуються технології дистанційного проведення слідчих та судових дій (пр., 
відеоконференція) – вирішується питання доставки свідків (ст. 232, 336 КПК) 

Громадянин не муситиме їхати з іншого міста, він може зайти до будь-якого 
найближчого суду, включитися за дорученням суду у відеорежимі і бути присутнім 
на засіданні. Точно так само можна буде спілкуватися й з органом досудового 
розслідування 
 

7) скорочуються процедури розслідувань злочинів щодо кримінальних проступків 
 строки досудового та судового розгляду щодо кримінальних проступків 
обчислюватимуться днями, а зараз роками. Щоправда, на разі необхідно внести зміни 
в Кримінальний кодекс з метою введення поняття "кримінальний проступок", щоб 
спрощений механізм розслідування запрацював. Зокрема, до проступків пропонують 
віднести склади злочинів. які не передбачають позбавлення волі. 
 

8) запроваджується електронний документообіг та електронний моніторинг осіб, яким суд 
обмежив право на пересування 

 

9) нові види запобіжних заходів  
а)  особисте зобов'язання  

розширена форма підписки про невиїзд, оскільки тепер може бути покладено 
обов’язок не лише не виїжджати, але й інші обов’язки згідно ст..194 КПК (пр., 



носити засіб електронного контролю, не відвідувати певні місця, не 
спілкуватись з кимось тощо) 

б)  домашній арешт 
заборона підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у 
певний період доби 

 

Увага! Ліквідовані такі заходи як підписка про невиїзд, порука громадської 
організації  чи колективу  
 

10) крім запобіжних заходів введено ще й інші заходи забезпечення кримінального 
провадження, а саме: 

а) накладення грошового стягнення  
(у разі невиконання особистого зобов’язання); 

б)  тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом  
(право керування, право полювання чи право на підприємницьку діяльність) 

в) відсторонення від посади; 
г) тимчасовий доступ до речей і документів; 
д) тимчасове вилучення майна; 
е)  арешт майна; 
ж) затримання особи; 

Увага! Ці заході можуть бути застосовані лише за ухвалою слідчого судді чи суду 
 

11) запроваджується інститут угод :(глава 35 КПК) 
а)  угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; 

може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів 
невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі 
приватного обвинувачення 

б)  угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання 
винуватості 
може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів 
невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода 
завдана лише державним чи суспільним інтересам 

Угоди затверджуються судом!!!  
 

12)  вводиться можливість скликати суд присяжних щодо злочинів, за вчинення яких 
передбачено довічне позбавлення волі, – у складі двох професійних суддів і трьох 
присяжних, які в автоматичному режимі обираються електронною системою(ст.. 31 КПК) 

Експерти наголошують, що у такому вигляді це не присяжні, це народні 
засідателі, як у радянський час, а тому необхідно забезпечити введення 
нормального суду присяжних, хоч би там що розповідали про технічну 
неможливість забезпечення цього 

13) запроваджено інститут слідчих суддів -- здійснює у порядку, передбаченому КПК, судовий 



контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні 
правники вважають, що існує небезпека, що слідчий суддя, фактично зав’язаний на 
розслідування конкретної кримінальної справи, може стати складовою частиною 
команди обвинувачів (прокурор, слідчий і суддя), яка діє єдиним фронтом. 

14) Особливості кримінального провадження передбачені щодо депутата місцевої ради, а 
саме: 
!!!Вручення повідомлення про підозру  депутату місцевої ради здійснюється прокурором 
області чи прокурором вищого статусу – повідомлення повинно мітити правову кваліфікацію 
кримінального правопорушення та стислий виклад фактичних обставин кримінального 
правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, підпис прокурора 

згідно нового КПК від дати повідомлення про підозру починається обрахунок 
термінів досудового розслідування (від 1-го місяця до 12 місяців) 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України у зв'язку з 
прийняттям 
Кримінального 
процесуального кодексу 
України"" 

4672-VI 13.04.2012 
 

(діє з  20 листопада 
2012 року) 

1) Кримінальний кодекс доповнено 2-ма новими складами злочинів  --  
 Невиконання слідчим вказівок прокурора (штраф до 500 НМДГ чи обмеження волі 

до 3-ьох років) 
 Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (арешт д 

6-ти місяців чи обмеження волі до 3-ьох років) 
2) Внесено зміни до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів": 

 щодо порядку обрання суддів, уповноважених здійснювати кримінальне 
провадження щодо неповнолітніх 
Кількість таких суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів 
цього суду 

 щодо порядку обрання слідчих суддів 
Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів 
цього суду 

 щодо формування списку присяжних 
список присяжних затверджується рішенням місцевої ради протягом 2-х 
місяців з моменту отримання подання територіального управління Державної 
судової адміністрації України 

3) Уточнено окремі норми Податкового кодексу, напр., по тексту кодексу замінено слова 
"порушення кримінальної справи" на "повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення";  

4) Термінологічні уточнення внесено і в Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні 
правопорушення, Цивільний процесуальний кодекс, Митний, Цивільний та  Сімейний 
кодекси та інші закони 

5) приведено у відповідність до нового КПК закони "Про прокуратуру", "Про міліцію", "Про 
Службу безпеки України" тощо 

6) приведено у відповідність до КПК статтю 31 ЗУ "Про статус депутатів місцевих рад" в 
частині повідомлення про підозру: 



"1. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату 
місцевої ради може бути здійснено відповідно Генеральним прокурором України, 
заступником Генерального прокурора України, прокурором Автономної Республіки Крим, 
області, міста Києва або Севастополя у межах його повноважень. 
Прокурор, який здійснив повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення депутату місцевої ради, повідомляє про це відповідну місцеву раду не 
пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення про підозру. 
2. Суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата місцевої ради, повідомляє про це 
відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого дня з дня застосування 
запобіжного заходу" 
 

7) У зв’язку з ліквідацією з 2013 року військових прокуратур: 
вирішено питання вилучення майна військових прокуратур і передачі його у відання 
Генеральної прокуратури України, а також передбачено передачу бюджетних призначень 
з Міноборони до Генеральної прокуратури на утримання військових прокуратур 
  

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо регулювання 
інвестиційної діяльності у 
сфері житлово-
комунального 
господарства" 

4434-VI 23.02.2012 
 

(діє з  
21 червня 2012 року) 

Зміни внесено до Законів "Про питну воду та питне водопостачання", "Про житлово-
комунальні послуги" та "Про теплопостачання":  

1) Вводяться поняття "інвестиційна програма" та "поточні рахунки із спеціальним режимом 
використання" 

саме не ці рахунки і буде зараховуватись інвестиційна складова, що сплачується 
споживачами комунальних послуг у складі тарифів 
Порядок зарахування і використання коштів на спеціальному рахунку 
встановлюється урядом 
Порядок розроблення, погодження і затвердження інвестиційних програм 
встановлюється урядом 

2)  Надано повноваження органам місцевого самоврядування у  сфері інвестиційної діяльності 
(щодо водопостачання та теплопостачання) щодо погодження інвестиційних програм:  
 стосовно об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення, що 

перебувають у комунальній власності; 
 стосовно об'єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, крім 

тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії 

 
Інвестиційна складова у складі тарифів давно існує, але через постійне зростання цін на 
енергоносії та відсутність обігових коштів підприємства використовують інвестиційні 
кошти на інші напрямки операційної діяльності, зокрема на оплату енергоносіїв, 
виплату заробітної плати тощо.  



Метою цього закону є створення законодавчих умов для виключно цільового 
спрямування коштів інвестиційної складової тарифу 

Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у 
населених пунктах“ 

349 11.04.2012 
 
 
(діє з  
08 травня 2012 року) 
 

Відповідно до змін: 
1) видалення зелених насаджень (дерев, газонів, кущів, квітників) може здійснюватись у разі 
будівництва об'єкта архітектури на підставі: 

a. повідомлення про початок виконання будівельних робіт;  
b. декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, 

що належать до I - III категорій складності; 
c. дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать 

до IV і V категорій складності.  
!!!Раніше на все необхідно було ордер від міської ради, тепер – маєш документи на 
будівництво, то можеш позбутися насаджень 

2) видалення зелених насаджень на підставі одного із зазначених документів до прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів не потребує прийняття рішення 
виконавчим органом міської, селищної, сільської ради; 

3) відновна вартість зелених насаджень встановлюється комісією, що утворюється 
виконавчим органом міської ради.  
До складу такої комісії входять представники виконавчого органу відповідної ради, 
фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території, та 
територіального органу Держеконінспекції; 

4) відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується 
до відповідного місцевого бюджету 
!!!навіть, якщо ти видаляв насадження на підставі документів про початок 
будівництва 

Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

пункту 67 Порядку 
провадження органами 
опіки та піклування 
діяльності, пов'язаної із 
захистом прав дитини" 

377 17.05.2012 
 
 
(діє з  
19 травня 2012 року) 
 

1) Зобов’язано виконавчий орган міської ради у разі відмови в наданні дозволу на вчинення 
правочинів щодо нерухомого майна дитини звернутись до нотаріуса для накладення 
заборони відчуження такого майна 
А також звертатись для зняття заборони відчуження такого майна у разі усунення перешкод 

норма встановлена для усунення махінацій на стадії продажу майна дітей при 
нотаріальному посвідченні угод 

Постанова КМУ 
"Про затвердження форми 

митної декларації для 
письмового декларування 
товарів, що переміщуються 
через митний кордон 
України громадянами для 
особистих, сімейних та 

431 21.05.2012 
 
 
(діє з  
01 червня 2012 року) 
 

На втілення нового Митного кодексу. 
 
1) Нова форма Декларації дещо відрізняється від чинної і на разі не затверджений  порядок її 
заповнення 

!!!тому до 1 жовтня буде  використовуватись стара форма декларації 
 

2) Бланки митної декларації можуть виготовлятися громадянами шляхом роздрукування 
самостійно 



інших потреб, не 
пов'язаних з 
провадженням 
підприємницької 
діяльності" 

Постанова КМУ 
"Про обсяги та порядок 

ввезення громадянами на 
митну територію України 
харчових продуктів для 
власного споживання" 

434 21.05.2012 
 
 
(діє з  
01 червня 2012 року) 
 

На втілення нового Митного кодексу. 
 
Громадянам дозволено ввозити 
3) харчові продукти для власного споживання на загальну суму не більше 200 Євро 
!!!раніше – 50 Євро 

Постанова КМУ 
"Про затвердження переліку 

пунктів пропуску через 
державний кордон, в яких 
здійснюється переміщення 
товарів через митний 
кордон України" 

435 21.05.2012 
 
 
(діє з  
01 червня 2012 року) 
 

На втілення нового Митного кодексу. 
 
1. Зокрема на кордоні з Республікою Польща такі затверджені пункти пропуску 

а) для автомобільного сполучення – Ягодин, Устилуг, Рава-Руська, Краківець, Шегині, 
Смільниця; 

б) для залізничного сполучення – Ягодин, Володимир-Волинський, Рава-Руська, 
Мостиська, Хирів 
 
затверджено такі пункти і щодо Словацької Республіки, Угорщини, Румунії, Росії, 
Білорусії, Молдови 
 

2. Пункти пропуску для повітряного сполучення: 
1) міжнародні – Львів, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Ізмаїл, 
Одеса, Лиманське, Вінниця, Миколаїв, Кульбакіне, Херсон, Сімферополь, Джанкой 
(тимчасовий), Севастополь, Керч, Запоріжжя, Маріуполь, Луганськ, Донецьк, Харків, 
Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Суми, Рівне, Бориспіль, Гостомель, Київ (Жуляни), Черкаси, 
Сокольники; 
2) міждержавні – Саки (тимчасовий), Кача (тимчасовий), Гвардійське (тимчасовий). 
 
3. Затверджено також міжнародні пункти пропуску для морського сполучення та для 
річкового сполучення 



Постанова КМУ 
"Про затвердження 

переліків товарів, на які 
встановлено обмеження 
щодо переміщення через 
митний кордон України" 

436 21.05.2012 
 
 
(діє з  
01 червня 2012 року) 
 

На втілення нового Митного кодексу. 
 
Затверджено 12 переліків товарів, перевезення яких передбачає обмеження, зокрема: 

наркотичні і психотропні речовини; лісоматеріали та пиломатеріали; культурні 
цінностей; дослідницькі сорти рослин; продукти лову та харчова продукція з них; 
товари військового призначення та подвійного використання; валютні цінності 
товари, зовнішньоекономічні операції з якими підлягають ліцензуванню; 
товари, які є об'єктами застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за 
імпортом; 
товари, які підлягають обов'язковій сертифікації під час переміщення; 
товари, які під час переміщення через митний кордон України підлягають оцінці; 
товари, на які встановлено обмеження під час проведення зовнішньоекономічних 
операцій з реекспорту 

 

Постанова КМУ 
"Питання пропуску через 

державний кордон осіб, 
автомобільних, водних, 
залізничних та повітряних 
транспортних засобів 
перевізників і товарів, що 
переміщуються ними" 

451 21.05.2012 
 
 
(діє з  
01 червня 2012 року) 
 

На втілення нового Митного кодексу. 
 
Затверджено 5 (п’ять) типових технологічних схем щодо: 
 
1) пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних 

транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними 
2) здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і їх 

товарів 
3) здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і їх товарів 
4) здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і їх товарів 
5) здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і їх товарів 

 

Постанова КМУ 
"Про затвердження 

вичерпного переліку 
підстав, за наявності яких 
може проводитись огляд 
(переогляд) товарів, 
транспортних засобів 
комерційного призначення 
митними органами 
України" 

467 23.05.2012 
 
 
(діє з  
01 червня 2012 року) 
 

На втілення нового Митного кодексу. 
 

1) Затверджено 12 підстав для проведення огляду товарів і транспортних засобів 
комерційного призначення митниками, напр..: 
 нездійснення в повному обсязі митних формальностей 
 переміщення поза робочим часом, установленим для митного органу 
 поза місцем розташування митного органу або поза зонами митного контролю 
 наявність ознак облаштування сховищ  
 надання підроблених документів 

 



Постанова КМУ 
"Про затвердження 

переліку товарів, 
вивезення (пересилання) 
яких громадянами за межі 
митної території України не 
допускається" 

468 28.05.2012 
 
 
(діє з  
01 червня 2012 року) 
 

На втілення нового Митного кодексу. 
 
Затверджено близько 80 категорій товарів, вивезення яких громадянами не допускається 

різні види металу(чорні, кольорові, дорогоцінні); лісоматеріали необроблені; 
необроблені шкури свиней, великої рогатої худоби, овець; ртуть; пір’я  

Постанова КМУ 
"Про затвердження 

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

 
зі змінами 

343 25.04.2012 
 
 
(діє з  
05 травня 2012 року) 
 

Компенсація надається за кредитами, отриманими на придбання житла в об'єктах 
незавершеного будівництва або в об'єктах, прийнятих в експлуатацію після 2009 року  

 
1) Часткова компенсація процентів надається за кредитами, отриманими позичальниками в 
банках, які звернулись до обласних адміністрацій про участь у кредитуванні позичальників 
відповідно до цього Порядку. 

таким чином ЛОДА володіє інформацією щодо переліку банків, які беруть участь у 
цій програмі по Львівщині 

2) Перелік об'єктів, в яких може придбаватися житло, визначається міжвідомчою комісією 

при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
тобто об’єкт незавершеного будівництва не автоматично підпадає під дію цієї 
програми, а повинен бути затверджений вказаною міжвідомчою комісією 

3) Вимоги до кредиту: 
а) надання кредиту в гривнях; 
б) строк кредитування - до 15 років з моменту укладення позичальником кредитного 

договору; 
в) процентна ставка на момент видачі кредиту не перевищує 16 процентів річних; 
г) обов'язковий власний внесок позичальника не перевищує 25 відсотків вартості житла.  
д) укладення договорів поруки з кожним дієздатним членом сім'ї, який проживає разом з 

позичальником. 
е) максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова компенсація 

процентів, визначається шляхом множення нормативної площі житла на його 
розрахункову вартість (допускається перевищення до 25%) 

 
4) Умови для позичальників: 

а) щомісячний платіж за кредитним договором - не повинен перевищувати 40 відсотків 
сукупного середньомісячного доходу сім'ї 

б) середньомісячний грошовий дохід позичальника і членів його сім'ї не повинен 
перевищувати десятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у 
відповідному регіоні 

в) щороку подавати податкову декларацію із зазначенням власних доходів і доходів 



членів своєї сім'ї, які проживають разом з ним, а копію податкової декларації - 
розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів). 
 

Увага! Не вимагається перебувати на квартирному обліку (хоча це перевага), 
необхідно лиш відповідати вимогам банку для отримання кредиту 
 

5) Нормативна площа житла визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної 
площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 58 кв. метрів загальної площі на 
сім'ю з трьох і більше осіб (допускається перевищення до 25%) 

Отже, максимальний розміру кредиту з компенсацією відсотків для сім’ї без 
дітей у Львові може скласти суму 312 500 грн., (40 *25% * 5000*25% = 312 500) де, 
40 кв.м – нормативна площа 
25% - допустиме перевищення площі 
5000 грн  – розрахункова вартість метра житла  для обласних центрів 
25% - допустиме перевищення вартості 
 

Для сім’ї з дітьми у Львові – не більше ніж 453 125 грн 
 

6) Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується 
позичальником за рахунок власних коштів без нарахування часткової компенсації процентів 
7) Надання часткової компенсації процентів припиняється у разі: 

а) прострочення позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 
календарних днів; 

б) порушення умов договору про надання часткової компенсації процентів; 
в) якщо середньомісячний грошовий дохід позичальника і членів його сім'ї перевищує 

десятикратний розмір середньомісячної заробітної плати у регіоні згідно поданої ним 
декларації 

 



Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

Типових правил 
розміщення зовнішньої 
реклами" 

495 23.05.2012 
 
 
(діє з  
14 червня 2012 року) 
 

Закріплено вимоги щодо вивісок і табличок, зокрема: 
1) вивіска чи табличка - елемент на будинку з інформацією про 
 зареєстроване найменування особи,  
 знаки для товарів і послуг, що належать такій особі,  
 вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи),  
 час роботи,  

що розміщений на зовнішній поверхні будинку  біля входу у приміщення, який не є 
рекламою.". 
 

2) Вивіски чи таблички: 
 повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб 

не створювати перешкод під час робіт, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом 
будівель і споруд, на яких вони розміщуються; 

 не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків; 
 не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об'єктах незавершеного 

будівництва; 
 площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів. 

 

3) Демонтаж вивісок чи табличок  здійснюється у разі: 
 припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця; 
 невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, 

наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і 
правилам, санітарним нормам; 

 порушення благоустрою території. 
 

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів підприємців, якими 
вони були встановлені 
 

Увага!!! рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 №692 "Про затвердження Порядку 
встановлення вивісок у м. Львові " необхідно привести у відповідність 
 

Наказ Міністерства юстиції 
України 

"Про затвердження 
Типового положення про 
установу з надання 
безоплатної первинної 
правової допомоги " 

483 28.03.2011 
 
 
(діє з  
13 квітня 2012 року) 
 

1) Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги утворюється за рішенням 
органу місцевого самоврядування як юридична особа 

2) Установа відповідно до покладених на неї завдань: 
а) розглядає звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги; 
б) надає правову інформацію; 
в) надає консультації і роз'яснення з правових питань; 
г) складає заяви, скарги та інші документи правового характеру (крім документів 

процесуального характеру); 
д) надає допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації; 



е) інформує територіальну громаду про можливість отримання безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, 
веб-сайтах органів місцевого самоврядування та/або в засобах масової інформації 
шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів; 

3) Керівник призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням органу, що її 
утворив (міськради) 

4) Керівник організовує роботу установи та за погодженням з органом, що утворив установу, 
залучає до ведення особистого прийому посадових осіб місцевого самоврядування 
а) майно, передане засновником; 
б) майно, придбане за рахунок власних коштів або інших, не заборонених 

законодавством джерел; 
в) майно, передане юридичними та фізичними особами 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

"Про затвердження Порядку 
проведення перевірок у 
суб'єктів господарювання 
сфери торгівлі і послуг, у 
тому числі ресторанного 
господарства, якості 
продукції, додержання 
обов'язкових вимог щодо 
безпеки продукції, а також 
додержання правил 
торгівлі та надання послуг" 

310 07.03.2012 
 
 
(діє з  
28 травня 2012 року) 
 

Нововведення: 
1) Перевірки діяльності суб'єктів господарювання проводяться з метою контролю 

a. стану дотримання ними вимог законодавства про захист прав споживачів щодо 
якості та безпеки продукції,  

b. правил торгівлі та послуг,  
c. надання споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації 

про продукцію 
2) контроль як раніше здійснюється на підставі планових і позапланових перевірок. 

Щоправда перевіряти зможуть частіше, оскільки згідно п.1.4. планові перевірки 
здійснюватимуться на підставі квартального плану роботи (раніше – могли прийти 
лише раз в рік) 

3) термін планової перевірки – 5 днів (для суб’єктів малого бізнесу); 15 днів – для інших.  
Продовження терміну не допускається 

4) нова підстава для позапланової перевірки – настання аварії, смерті потерпілого 
внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання, пов’язаного з діяльністю 
суб’єкта господарювання 
мова йде про професійні травми, отримані на виробництві 

5) Не допускається повторна позапланова перевірка суб'єкта господарювання за один і 
той самий період, з одного і того самого предмета, на одній і тій самій підставі 

6) Органи з питань захисту прав споживачів, їх посадові особи та суб'єкти господарювання 
мають право фіксувати процес проведення перевірок чи кожну окрему дію засобами 
аудіо- та відеотехніки, 
 

  
 


