
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: жовтень 2012 
 
 

Назва нормативного акта 
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акта 
Дата прийняття 

(набрання чинності) 
Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо 
розмежування земель 
державної та комунальної 
власності " 

5245-VI 06.09.2012 
 

(діє з 01 січня 2013 
року) 

1) з 01.01.2013 втрачає чинність  Закон України "Про розмежування земель державної та 
комунальної власності" і пропонується нове розмежування цим законом 

З 2013 року землями комунальної власності відповідних територіальних громад 
вважаються: 

а) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна 
комунальної власності відповідної територіальної громади; 

б)земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів місцевого 
самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій; 

б) всі інші землі, розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земельних 
ділянок 

приватної власності  
на яких розташовані об’єкти нерухомого майна державної власності; 
які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних 

підприємств, організацій, НАН України, державних галузевих академій наук;  
 які належать до земель оборони чи використовуються Чорноморським флотом РФ 
 
!!! Тобто, наприклад  земля під історико-культурним заповідником і в Стрийському 

парку зможе бути зареєстрована як комунальна. Хоча розпоряджатись вказаними цінними 
землями ЛМР зможе лише за погодженням з парламентом 

 

2) Увага!!! згідно нового розмежування земель державної і комунальної власності законом 
встановлено норму, що Державна реєстрація права територіальної громади на земельні 
ділянки буде здійснюватись на підставі заяви органів місцевого самоврядування, до якої 
додається витяг з Державного земельного кадастру про відповідну земельну ділянку 

У разі якщо відомості про земельні ділянки, які заявляються для реєстрації, не внесені до 
Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, 
що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження 
здійснюються сільськими, селищними, міськими радами (у межах населених пунктів) 

3)  Надано повноваження Верховній раді України погоджувати зміну цільового призначення 
особливо цінних земель державної та комунальної власності, а також припинення права 



постійного користування ними 
 

4) Надано повноваження Держагенству з питань земельних відносин розпоряджатись  
землями сільськогосподарського призначення державної власності  
5) Встановлено, що зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного 
та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського 
призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за 
погодженням з Кабінетом Міністрів України 
 

6) Передбачено зобов’язальну норму, згідно якої землі державної власності, які 
передбачається використати для розміщення об’єктів, призначених для обслуговування 
потреб територіальної громади, а також земельні ділянки, які відповідно до затвердженої 
містобудівної документації передбачається включити у межі населених пунктів, за 
рішеннями органів виконавчої влади передаються у комунальну власність 

У разі надання земельних ділянок державної власності у постійне користування 
організаціям комунальної власності одночасно здійснюється передача земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність і навпаки. 
На підставі рішення про передачу об’єкта нерухомого майна державної власності у 
комунальну власність приймається рішення про передачу у комунальну власність 
земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт передачі 
 

7) Вилучено норму, яка встановлювала широкий перелік земельних ділянок державної 
власності, що не можуть передаватись у комунальну власність. 
Натомість встановлено коротко, що не можуть передаватись у комунальну власність: 

 земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого 
майна державної власності; 

 земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної 
влади, державних підприємств, установ, організацій, крім випадків передачі таких 
об’єктів у комунальну власність 

 ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації  
 

!!!це дає територіальним громадам підстави отримати земельні ділянки під 
історико-культурними об’єктами чи ділянки природо-заповідного фонду, під водними 
об’єктами 
 

8) Вилучено норму, яка забороняла передавати з державної у приватну власність земельні 
ділянки, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об'єктів на землях 
лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду 
 

9) Вилучено повноваження обласних і районних держадміністрацій передавати у власність і 
користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. 

цим буде займатись Держагенство з питань земельних відносин і його територіальні 
органи 



 

10) Встановлено обов’язковість повідомлення всіх користувачів земельних ділянок особою, 
яка набула право власності на неї, про перехід власності на земельну ділянку. 

Повідомлення надсилається користувачу земельної ділянки рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку 
За згодою сторін до договору оренди землі можуть бути внесені зміни  із 
зазначенням нового власника земельної ділянки 

11) Зобов’язано органи місцевого самоврядування протягом року з дня опублікування цього 
Закону: 

забезпечити оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями 
права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки 
комунальної власності без документів, що посвідчують право користування ними; 

забезпечити визначення будівель, споруд, інших об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності, право власності на які не зареєстровано, та забезпечити здійснення державної 
реєстрації такого права 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо 
функціонування платіжних 
систем та розвитку 
безготівкових розрахунків" 

5284-VI 18.09.2012 
 

(діє з 18 жовтня 2012 
року) 

Мета закону - вдосконалити правові засади у сфері безготівкових розрахунків та створити 
умови розвитку національної системи маршрутизації карткових операцій, зменшити 
монополію міжнародних платіжних систем (Visa, Master Card) на ринку України 
Змінами: 
1) Запроваджено ведення Національним банком реєстру платіжних систем і систем 
розрахунків в Україні та надано повноваження НБУ здійснювати реєстрацію платіжних систем, 
координувати та контролювати створення електронних платіжних інструментів, платіжних 
систем, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації 

2) Дано визначення термінам “учасник/член платіжної системи”, “користувач платіжної 
системи”, “платіжний пристрій”, “електронний платіжний засіб” 

3) Також дано визначення терміна “електронні гроші” та установлено вимоги щодо їх обігу 
штраф в розмірі 8,5 тис гривень (500 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян) за обмеження або відмову в реалізації права споживача оплачувати 
покупки в торговельних точках за допомогою електронних платіжних засобів 

!!! Податкова отримала право здійснювати контроль за додержанням порядку 
проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) з використанням 
електронних платіжних засобів 

4) Надано право банкам розміщувати на платіжній картці одночасно дві і більше торгові марки 
платіжних систем 

аналітиками прогнозується створення національної платіжної системи, яка буде 
конкурувати з Visa і Master Card на ринку України 

5) надано Національному банку право встановлювати граничні суми розрахунків готівкою  



на разі таких обмежень не встановлено  

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо дерегуляції 
господарської діяльності з 
проведення робіт із 
землеустрою та 
землеоціночних робіт" 

5394-VI 02.10.2012 
 

(діє з 03 грудня 2012 
року) 

Мета - скасувати ліцензування діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та 
землеоціночних робіт та запровадити сертифікацію спеціалістів, які виконують зазначені 
послуги  
Законом: 

1) з 3 грудня 2012 року скасовано ліцензування робіт із землеустрою, землеоціночних робіт 
2) встановлено вимоги щодо громадян, які можуть займатися професійною топографо-

геодезичною діяльністю та діяльністю у сфері землеустрою – наявність освіти та 
відповідного сертифіката (для землевпорядника + стаж 1 рік) 

!!!строк дії кваліфікаційного сертифіката не обмежений у часі 
складання кваліфікаційних іспитів здійснюватиметься на базі факультетів 
геодезичного або землевпорядного профілю ВУЗів, які і будуть видавати 
сертифікати 

3) запроваджено створення і ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-
геодезистів та Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держагенства з питань земельних 
відносин 

4) встановлено обов’язковість засвідчення документації із землеустрою печаткою і 
підписом сертифікованого інженера-землевпорядника 

5) встановлено випадки анулювання сертифікатів Держагенством з питань земельних 
відносин 

а) добровільне звернення інженера 
б) смерть 
в) подання кваліфікаційної комісії за фактом порушення законодавства у сфері 
землеустрою (у т.ч. неякісно проведений землеустрій, що підтверджується 
наявністю судових рішень) 
г) рішення суду про визнання недієздатним чи обмежено дієздатним 

6) встановлено вимогу щодо обов’язковості рецензування всіх звітів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок 

раніше – не підлягали рецензуванню звіти з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу 
 

!!!Запроваджено перехідні норм щодо збереження чинності вже виданих ліцензій на 
провадження робіт із землеустрою та землеоціночних робіт до 1 січня 2015 року з 
метою недопущення ускладнення умов ведення бізнесу для суб’єктів господарської 
діяльності. 
!!!Сертифікат інженера-землевпорядника зможуть отримати безкоштовно та без 
складання іспитів інженери-землевпорядники, які на момент набрання чинності цим 
законом працюють у складі суб’єктів господарювання, що у встановленому законом 



порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо 
вдосконалення процедури 
відведення земельних 
ділянок та зміни їх 
цільового призначення" 

5395-VI 02.10.2012 
 

(діє з 06 грудня 2012 
року) 

Мета - скоротити та спростити процедури відведення земельних ділянок у власність або 
користування 

Законом: 
1) встановлено, що зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за 

проектами землеустрою 
2) встановлено, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється, розроблятиметься на замовлення 
власника земельної ділянки без надання дозволу міською радою 

3) зобов’язано міську раду у місячний строк з дня отримання погодженого проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки прийняти рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення  

!!!відмова у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання 
без розгляду можуть бути оскаржені до суду 

4) затверджено нову процедуру погодження документації із землеустрою згідно статті 186-1 
Земельного кодексу без протоколу комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням 
документації із землеустрою 
Процедура погодження проектів землеустрою включає: 

1) для всіх ділянок - погодження з територіальним органом Держагенства з питань 
земельних відносин; 
подається оригінал проекту землеустрою 
2) для ділянок в межах м.Львова - погодження органу архітектури і містобудування 
Львівської міськради ; 
подається завірена копія проекту землеустрою 
3) для ділянок на території історичних ареалів населених місць (центр Львова) чи з 
об'єктами культурної спадщини - погодження Управління охорони культурної спадщини 
Львівської ОДА; 
подається завірена копія проекту землеустрою 
4) для ділянок в межах об'єкта природно-заповідного фонду – погодження з 
природоохоронним органом; 
подається завірена копія проекту землеустрою 
5) для ділянок відповідно лісогосподарського господарства чи водного фонду - 
погодження з органом лісового господарства та водного господарства. 

 
Увага! Установи вказані вище зобов’язані протягом 10 (десяти) робочих днів з дня 
одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (копії такого проекту) 
безоплатно надати свої висновки про його погодження або відмову в такому погодженні 
 

!!!підлягає скасуванню ухвала ЛМР №3257 від 28.01.2010 "Про утворення комісії з 



розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою" 
 

5) прописано в Законі "Про землеустрій" випадки розроблення та  вимоги до проекту 
землеустрою   

раніше – такі питання регулювались постановою Кабінету Міністрів України 
нововведення - проект землеустрою буде розроблятись лише у разі зміни цільового 
призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо державного 
регулювання у сфері 
комунальних послуг" 

5400-VI 02.10.2012 
 

(діє з 04 листопада 
2012 року) 

Мета - передати Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРКП) 
повноваження щодо регулювання ринку перероблення побутових відходів, підвищення 
контролю за суб'єктами природних монополій на ринку розміщення побутових відходів, 
зменшення темпів накопичення відходів на полігонах. 

Законом: 
1) розширено функції Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг такими:  

а) здійснення постійного моніторингу та аналізу ситуації на ринках перероблення та 
розміщення побутових відходів;  

б) участь в розробці правил перероблення та розміщення побутових відходів 
2) уповноважено Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг (НКРКП) 

здійснювати регулювання діяльності у сфері перероблення та захоронення побутових 
відходів для об’єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 
100 тисяч осіб, та об’єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч 
тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік 

3) уточнено положення ст.28 закону "Про місцеве самоврядування в Україні", якими 
вилучено з відання виконавчих  органів міської ради повноваження встановлювати 
тарифи на послуги перероблення та захоронення побутових відходів 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо 
вдосконалення механізму 
правового регулювання та 
посилення 
відповідальності у сфері 
поводження з відходами" 

5402-VI 02.10.2012 
 

(діє з 04 листопада 
2012 року) 

Законом 
1) введено поняття «джерело утворення побутових відходів», «послуги з перероблення 

відходів» та «послуги з захоронення відходів»,  
2) закріплено на законодавчому рівні обов’язок громадян  

а) вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення 
побутових відходів 

б) забезпечити роздільне збирання побутових відходів 
3) організацію роздільного збирання побутових відходів покладено на виконавців послуг з 

вивезення побутових відходів   
виконавці визначаються Львівською міськрадою на конкурсних засадах у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України 

4) з 1 січня 2018 року встановлено заборону захоронення неперероблених (необроблених) 
побутових відходів і встановлено за це адміністративну відповідальність  

штраф для громадян до 1360 грн., а для господарюючих суб’єктів – до 1700 грн. 



 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо необхідності 
обов’язкового надання 
витягів та виписок з 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців" 

5410-VI 02.10.2012 
 

(діє з 01 січня 2013 
року) 

Мета – з 2013 року скасувати вимоги щодо обов’язкового подання суб’єктами 
господарювання органам державної влади паперових виписок, витягів з ЄДРПОУ, зменшити 
витрати підприємців 
 
Законом вилучаються норми із законодавчих актів, якими передбачено обов’язкове 
подання органам державної влади виписок (витягів) з ЄДРПОУ 
Зокрема, вилучено такі вимоги із законів України: «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про страхування», «Про 
розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 
програм, баз даних», «Про телекомунікації», «Про третейські суди», «Про радіочастотний 
ресурс України», «Про телебачення і радіомовлення», «Про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції», «Про кооперацію», «Про інформаційні агентства», «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про нотаріат»  

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

Податкового кодексу 
України щодо 
врегулювання окремих 
питань оподаткування" 

5412-VI 02.10.2012 
 

(діє з 04 листопада 
2012 року) 

 Вдосконалено  норми податкового законодавства, зокрема,  в частині: 
1) особливостей  оподаткування податком на прибуток операцій за угодами про розподіл 

продукції та страховиків; 
2)   оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих  від  продажу власної 

сільськогосподарської  продукції: 
доходи від продажу с/г продукції не включаються до оподатковуваного доходу, якщо 

у особи не більше 2 га землі, на яких ця продукція вирощується, що 
підтверджується довідкою з сільської, селищної, міської ради 

доходи від продажу продукції тваринництва не включаються до оподатковуваного 
доходу, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної 
плати  

3) спрощення процедури проведення документальних позапланових перевірок для 
фізосіб-підприємців, які припиняють свою діяльність 
Термін перевірки становитиме 3 робочих дні за таких умов: 
а) немає найманих працівників, 
б) за два останні календарні роки виконано одночасно такі умови: 

 - задекларовано відсутність доходів; 
 - не зареєстрований як платник ПДВ; 
 - відсутня податкова інформація про відкриті платником податків рахунках в 
банках і інших фінустановах. 

   
 



ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

Податкового кодексу 
України щодо 
вдосконалення 
оподаткування при 
відчуженні транспортних 
засобів " 

5413-VI 02.10.2012 
 

(діє з 03 грудня 2012 
року) 

з 1 січня 2013 року: 
1) дохід, отриманий платником податку від одноразового продажу  протягом звітного  року 

легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню 
раніше – 1% від доходу 

2) змінено механізм визначення доходу від продажу транспортних засобів для цілей 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб (зміни до пунктів 173.1, 173.3 та  173.4 
статті 173), а саме: 

Дохід визначатиметься за вибором платника податку: 
або не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу  
або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом () 
Увага!!! Середньоринкова вартість визначатиметься щокварталу Мінекономіки та буде 
оприлюднюватись на сайті 
 

раніше – дохід визначався виходячи лише з оціночної вартості. Прогнозують 
здешевлення вартості оформлення автомобілів 

3) відмінено необхідності сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при 
другій і наступних реєстраціях транспортних засобів; 

4) зменшення розміру державного мита за посвідчення договорів відчуження транспортних 
засобів, зокрема за 
а) відчуження дітям, одному з подружжя, батькам – 1 неоподаткований мінімум доходів 

 громадян (17 гривень) 
б) відчуження іншим особам                                      – 5 неоподаткованих мінімумів доходів 

 громадян (85 гривень)) 
раніше – мито становило 1% та 5% від суми договору 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про державну підтримку 

розвитку індустрії 
програмної продукції" 

5450-VI 16.10.2012 
 

(діє з 07 листопада 
2012 року) 

Мета Закону – проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для 
розвитку в Україні індустрії програмної продукції. 
Закон не встановлює конкретних форм підтримки, але лише гарантує їх підготовку і втілення. 
 
Закон: 

1) поширюється на суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, визначених 
згідно з Податковим кодексом України 

2) Форми підтримки: 
а) встановлення особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції; 
б) інші форми державної підтримки, що розробляються центральним органом 
виконавчої влади з питань науки 

3) Підтримка здійснюється на основі річних планів заходів з підтримки розвитку індустрії 
програмної продукції за напрямками визначеними ст.3 цього закону, зокрема: 

а) удосконалення податкового, митного, валютного, трудового та пенсійного 

законодавства  
б) збільшення кількості високопродуктивних робочих місць 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


в)  сприяння здійсненню фундаментальних та прикладних наукових досліджень 
г) створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій 
д) сприяння пріоритетному запровадженню комп’ютерних програм, створених 

учасниками індустрії програмної продукції України, на державних 
підприємствах, в наукових установах, органах влади 

 

Постанова КМУ 
"Про внесення об'єктів 

культурної спадщини 
національного значення до 
Державного реєстру 
нерухомих пам'яток 
України " 

929 10.10.2012 
 
 
(діє з  
19 жовтня 2012 року) 
 

1) Внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України такі об’єкти по Львову  
а) Ансамбль оборонних споруд Цитадель - місце концентраційного табору "Шталаг-

328" (Грабовського 11) 
б) Комплекс будинків Національного музею імені А. Шептицького (Драгоманова 42) 
в) Палац (-"-) 
г) Музейний корпус (-"-) 
д) Флігель (-"-) 
е) Костел єзуїтів (Театральна 11) 

2) виключено із Списку пам'ятників архітектури Української РСР, що перебувають під 
охороною держави, у зв'язку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих пам'яток 
України такі об’єкти по Львову 

а) Костьол єзуїтів (Театральна 11) 

Наказ Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту 
України 

"Про Порядок проведення 
спеціальної перевірки 
відомостей щодо освіти, 
наявності наукового 
ступеня, вченого звання у 
осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних 
із виконанням функцій 
держави або місцевого 
самоврядування" 

986 10.09.2012 
 

(діє з 07 листопада 
2012 року) 

1) Спецперевірці підлягають відомості щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого 
звання у особи, яка претендує на зайняття посади 

2) Головне управління освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації 
уповноважено здійснювати перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття 
посад у Львівській міській раді 

3) Спецперевірка проводиться протягом семи днів з дати надходження відповідного запиту 
з документами 

4) Інформація про результати спецперевірки та документи щодо її проведення є 
конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю 

 


