
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: квітень 2012 

Назва нормативного акта 
Номер 

акта 

Дата прийняття 
(набрання 
чинності) 

Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
 

4495-VI 
 

13.03.2012 
діє з 01.06.2012 

1)  Новий Митний кодекс України складається з 20 розділів, 83 глав, 590 статтей і 
Прикінцевих та Перехідних положень.   

2) Передбачено, що вартість товарів, які можуть ввозитися громадянами на митну 
територію України без сплати податків: 

 через сухопутні і морські пункти пропуску складає 500 євро 

 повітряним сполученням - до 1 тис. євро 

  при поштових пересиланнях - до 300 євро.  
Вага таких товарів не повинна перевищувати 50 кілограмів. 

3)  Збільшені обсяги ввезення особистих стільникових телефонів, комп’ютерів, наручних 
годинників (до 2 одиниць). 

4) Зменшено загальну ставку мита з 20% до 10%, яка нараховується на обсяги товарів, які 
перевищують норми безмитного ввезення, встановлені для громадян. 

5) Письмовому декларуванню з поданням митної декларації підлягають товари, сумарна 
вартість яких перевищує 10 тис. євро.  

6) Встановлено чіткий перелік документів, що подаються для митного оформлення товару, 
а також чіткі підстави для відмови в митному оформленні. 

7) Час митного оформлення скорочено з 24 годин до 4-х годин. Крім того, декларант 
зможе самостійно зафіксувати в електронних системах дату і час подання митної 
декларації. А за порушення терміну митного оформлення посадові особи митниці будуть 
нести персональну відповідальність. 

8) Визначено чіткий перелік предметів, які належать до особистих речей громадян і не 
обкладаються податками при переміщенні через кордон. 

9) Декларант звільняється від відповідальності за ненавмисні помилки. 
10) Рішення про конфіскацію товарів, так само, як і транспортних засобів, відтепер будуть 

прийматися виключно в судовому порядку (на відміну від штрафу, який, як і колись, 
може накладатися митницею), що дозволить зацікавленій стороні більш ефективно 
відстоювати свої інтереси в спорі з митним органом. 

11) Суб'єкти зможуть заявляти товар до оформлення в будь-якому митному органі. На 



думку експертів, право самостійного вибору місця оформлення є одним з основних 
спрощень. Воно дозволить істотно знизити часові та фінансові витрати на логістику. 

12) Митну брокерську діяльність виключено з числа видів діяльності, на здійснення яких 
митними органами надаються дозволи.  

13) Збільшено загальний термін тимчасового ввезення громадянами-нерезидентами 
транспортних засобів особистого користування з 183 днів до 1 року. 

14) Запроваджено інститут уповноваженого оператора економічної діяльності та 
врегульовано його статус, встановлено процедури отримання, призупинення та 
відкликання такого статусу. 
а) Уповноважений економічний оператор – це підприємство, створене відповідно до 
законодавства України, яке відповідає умовам, встановленим Кодексом, та має право 
користуватися спрощеннями у порядку, встановленому Кодексом. 
б) Підприємству може бути видано сертифікати уповноваженого економічного 
оператора таких видів: 

 на спрощення митних процедур; 
 щодо надійності і безпеки; 
 на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки. 

г) Уповноваженому економічному оператору, який отримав дозвіл на спрощення 
митних процедур, можуть бути надані такі спеціальні спрощення: 

 здійснення митного контролю в першочерговому порядку; 

 розміщення товарів на склад тимчасового зберігання закритого типу без отримання 
дозволу митного органу: 

 звільнення від надання гарантії при здійсненні внутрішнього митного транзиту товарів 
(крім підакцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний оператор; 

 митне оформлення товарів на об’єктах уповноваженого оператора економічної 
діяльності; 

 подання однієї митної декларації, якщо протягом певного часу погодженого з митним 
органом, товари неодноразово ввозяться на митну територію України або вивозяться за 
її межі однією й тією ж особою за одним й тим же зовнішньоекономічним договором. 
в) Уповноваженому економічному оператору, якому надано дозвіл на спрощення 
митного контролю щодо надійності і безпеки, можуть бути надані такі спеціальні 
спрощення: 

 зменшений обсяг відомостей, що необхідно надати митному органу до прибуття на 
митну територію України та/або вибуття за межі митної території України товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення; 

 тимчасове зберігання товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що 



перебувають під митним контролем, у приміщеннях, на відкритих та критих площадках 
уповноваженого оператора економічної діяльності; 

 зняття митного забезпечення без отримання дозволу митниці; 

 відправка товарів з приміщень, відкритих та критих площадок уповноваженого 
оператора економічної діяльності без пред’явлення митному органу відправлення. 

15) З дня набрання чинності Кодексом втрачає чинність велика кількість законодавчих 
актів, серед них - Закон України "Про Єдиний митний тариф", Закон України "Про 
порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування 
особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України" та інші. 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про систему екстреної 
допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112" 
 

4499-VI 
 

13.03.2012 
діє з 08.04.2012 

1) Закон передбачає створення центрів екстреної допомоги за номером „112“. 
2) Тобто, замість кількох номерів виклику служб екстреної допомоги (101, 102, 103 і 104), 

буде діяти єдиний телефонний номер 112. На етапах введення номеру 112 він буде 
використовуватися паралельно з існуючими телефонними номерами виклику служб 
екстреної допомоги. 

3) Центри „112“, зокрема, забезпечуватимуть: прийняття та обробку екстрених 
викликів; визначення підрозділів екстреної допомоги населенню, які залучаються для 
надання такої допомоги; передачу інформації про екстрені виклики оперативно-
диспетчерським службам; взаємодію підрозділів екстреної допомоги населенню під час 
роботи; ведення обліку та статистичної звітності; зберігання інформації про екстрені 
виклики. 

4) Дзвінки на номер 112 будуть безкоштовними.  

ЗАКОН УКРАЇНИ  
“Про внесення змін до деяких 

законів України щодо 
надання соціальних послуг“ 

4523-VI 15.03.2012 
діє з 07.04.2012 

1) Внесли зміни до Закону України "Про об'єднання громадян", дозволивши об'єднанням 
громадян безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання 
прибутку 

 (раніше – лише шляхом створення госпрозрахункових установ, підприємств). 
2) У Законі України "Про соціальні послуги"  

а) уточнено ряд визначень (соціальні послуги, складні життєві обставини); доповнено 
новими поняттями, зокрема – державний стандарт соціальної послуги, показники 
якості соціальної послуги 

б) вилучено поняття "реабілітація" і усі норми закону, що використовували це поняття 
в) крім поняття "соціальний працівник", з'являється поняття "соціальний робітник" 

якщо працівник – це особа, яка має відповідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи, 
то, щоб бути робітником не потрібна кваліфікація, а лише підготовка, яка 
відповідає характеру роботу 

г) покладено на місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування 

http://news.dt.ua/SOCIETY/edinyy_nomer_ekstrennoy_pomoschi_112_zarabotaet_v_ukraine_s_iyunya-95458.html


обов’язок аналізувати інформацію про життєві обставини особи, визначати обсяг 
необхідних соціальних послуг та забезпечувати їх надання, у тому числі шляхом 
соціального замовлення.  

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення змін до 
Сімейного кодексу України 
щодо підвищення шлюбного 
віку" 

4525-VI 
 

15.03.2012 
діє з 08.04.2012 

1) Підвищено шлюбний вік для жінок до 18 років (раніше було 17 років). Тобто, тепер 
шлюбний вік для жінок і чоловіків однаковий – 18 років. 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення зміни до статті 
23 Закону України "Про 
державну службу" 

4528-VI 
 

15.03.2012 
діє з 11.04.2012 

1) Встановив нову норму щодо граничного віку перебування державних службовців 1 
категорії на службі, а саме - державним службовцям, які займають посади першої 
категорії, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які 
здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на 
державній службі після досягнення ними 65-річного віку за їх згодою у зв'язку з 
потребами служби, якщо інше не передбачено законом. 
До  службовців 1 категорії належать посади перших заступників міністрів, керівників 
центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх перших 
заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Постійного 
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників 
Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступників 
керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, інші 
прирівняні до них посади. 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення зміни до Закону 
України "Про здійснення 
державних закупівель" щодо 
спрощення процедури 
закупівель товарів, робіт та 
послуг вищими навчальними 
закладами та науково-
дослідними установами" 

4545-VI 
 

20.03.2012 
діє з 15.04.2012 

1) Встановив, що вимоги Закону про закупівлю не поширюються на випадки, коли 
предметом закупівлі є: 

 товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється вищими навчальними 
закладами та науково-дослідними установами за рахунок власних надходжень. 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення зміни до статті 
34 Закону України "Про 
дорожній рух"" 

4555-VI 
 

20.03.2012 
діє з 10.04.2012 
 

1) Виключено норму про те, що власникам транспортних засобів (ТЗ) або уповноваженим 
на використання цих ТЗ особам може бути відмовлено в проведенні реєстрації 
(перереєстрації) таких ТЗ, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних 
санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, - до 
сплати ними зазначеної заборгованості.  



ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до статей 
361 і 362 Цивільного 
процесуального кодексу 
України щодо підстав перегляду 
рішення чи ухвали суду" 

4566-VI 
 

22.03.2012 
діє з 15.04.2012 

1) З’явилась нова підстава для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у 
зв'язку з нововиявленими обставинами, а саме: 

 встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, 
внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення. 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення зміни до статті 

40 Закону України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності"" 

4570-VI 22.03.2012 

діє з 15.04.2012 

1) Доповнено статтю 40 ще одним випадком, коли замовники не сплачують пайову участь 
до місцевого бюджету, а саме: 

а) у разі будівництва об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів 
енергетики, зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього 
сервісу). 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про громадські об'єднання" 
 

4572-VI 22.03.2012 
діє з 01.01.2013  

Встановлено: 
1) громадські організації – добровільне об`єднання фізичних осіб і (або) юридичних осіб 

приватного права для здійснення і захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів 

знято обмежень щодо захисту виключно членів ГО дозволить громадським 
організаціям ефективніше здійснювати екологічну, просвітню діяльність та інші 
суспільно-корисні види діяльності 

2) !!!юридичні особи отримали право брати участь у створенні громадських спілок 
3) Передбачено  

а) надання громадським організаціям права діяти на всій території Україні;  
тобто без поділу громадських організацій на місцеві, всеукраїнські та міжнародні 

б) спрощення державної реєстрації громадських об`єднань;  
реєстрація громадських об`єднань здійснюється безкоштовно 
скорочений термін реєстрації до семи робочих днів 

в) приведення положень з контролю за діяльністю громадських об`єднань до 
європейських стандартів;  

г) спрощення ведення громадською організацією господарської діяльності для 
реалізації статутних завдань 
!!!можуть здійснювати підприємницьку діяльність не тільки через створені 
ними підприємства і установи, а й безпосередньо, якщо така діяльність 
відповідає меті 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про охоронну діяльність" 
 

4616-VI 
 

22.03.2012 
діє з 19.10.2012 

1) Закон поширюється на правовідносини правоохоронних органів та військових 
формувань у процесі надання ними послуг з охорони власності та громадян у частині, 
що не регулюється законодавчими актами, які регламентують їх діяльність. 



2) Суб'єкт охоронної діяльності на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії 
надає такі охоронні послуги: 

 охорона майна громадян; 

 охорона майна юридичних осіб; 

 охорона фізичних осіб. 
3) Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного 

віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір 
із суб'єктом господарювання та подали документи, що вони: 

 не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, 
алкоголізму чи наркоманії; 

 не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів; 

 не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них 
функціональних обов'язків; 

 не мають обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків; 

 зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку. 
4) Змінюються умови ліцензування та анулювання ліцензій суб'єктам охоронної 

діяльності. 
5) Встановлені вимоги до застосування заходів фізичного впливу і службових собак. Як і 

раніше, охоронці можуть використовувати тільки заходи фізичного впливу та 
спеціальні засоби (вогнепальна зброя до них все не належить), але тепер розширені 
можливості їх застосування. 

6) Спецзасоби тепер можна буде застосовувати не тільки по відношенню до злочинця, 
який намагається втекти, але і до будь-якого іншого правопорушника, який незаконно 
проник на об'єкт, що охороняється, а також для знешкодження тварин, що загрожують 
охороні. При цьому затримання правопорушника не вважатиметься 
адміністративним затриманням, і затриманий повинен бути негайно переданий 
правоохоронцям. 

7) Передбачені випадки, коли застосування спецзасобів можливе без попередження (при 
раптовому нападі або напад зі зброєю). 

8) Встановлено заборону на застосування спецзасобів до вагітних жінок, пенсіонерам, 
інвалідам та малолітнім, крім випадків їх нападу із загрозою для життя. Застосування 
собак можливе тільки для виявлення проникнень на об'єкт, що охороняється і осіб, які 
незаконно на них перебувають (тобто, «спускати собак» для затримання порушника 
заборонено).  

http://pravdop.com/uk/l%D1%96tsenz%D1%96i-patenti-dozvoli/okhoronna-d%D1%96yaln%D1%96st-l%D1%96tsenz%D1%96ya
http://pravdop.com/uk/l%D1%96tsenz%D1%96i-patenti-dozvoli/okhoronna-d%D1%96yaln%D1%96st-l%D1%96tsenz%D1%96ya


ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні" 
 

4618-VI 
 

22.03.2012 
діє з 19.04.2012 

Дав визначення суб’єктів мікропідприємництва, малого підприємництва та великого 
підприємництва. Суб’єкти, які не відносяться до жодної із зазначених категорій, вважаються 
суб’єктами середнього підприємництва. 

1) Суб'єктами мікропідприємництва є: 

 фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - 
підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 
банку України; 

 юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 
банку України. 

2) Суб'єктами малого підприємництва є: 

 фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - 
підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 
банку України; 

 юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 
банку України. 

3) Суб'єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб'єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від 
будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України. 

4) Законом передбачено надання фінансової; інформаційної; консультаційної підтримки; 
державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, 
науки та промислового виробництва; державної підтримки суб'єктів малого і 
середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність; державної підтримки 
суб'єктів малого і середнього підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу. Однак, 



детально так і не конкретизовано як буде здійснюватись підтримка. Лише 
встановлено, що механізм підтримки буде міститися у спеціальних програмах, які 
мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України. 

5) Також, встановлено певні обмеження щодо надання підтримки з боку держави. 
Кредитні та страхові організації, інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди, 
нерезиденти України (за деяким виключенням), суб’єкти, що визнані банкрутами або 
перебувають у стадії припинення тощо, не мають права на державну підтримку. 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до деяких 
законів України щодо 
впорядкування міжнародних 
автомобільних перевезень" 
 

4621-VI 
 

22.03.2012 
діє з 14.04.2012 

1) Введено обов'язок власників транспортних засобів, що здійснюють міжнародні 
автоперевезення, встановлювати контрольні пристрої - тахографи.  

2) Для здійснення перевезення з третьої країни та (або) в третю країну нерезидентами 
пасажирів та вантажу необхідно отримати  відповідний дозвіл центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
транспорту. За порушення зазначених вимог накладатиметься штраф у розмірі 1000 
неоп. мінім. дох. гром. 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення зміни до статті 6 
Закону України "Про політичні 
партії в Україні" щодо 
зупинення чи припинення 
членства в політичній партії" 

4624-VI 
 

22.03.2012 
діє з 19.04.2012 

Деталізував Закон щодо порядку припинення членства в політичній партії: 
1) Раніше це питання часто вирішувалося керівним органом партії. На сьогодні, громадянин 

України має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в політичній 
партії шляхом подання заяви до відповідних статутних органів політичної партії. 

2) Членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та 
не потребує додаткових рішень.  

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про внесення зміни до статті 2 
Закону України "Про здійснення 
державних закупівель"" 
 

4648-VI 
 

12.04.2012 
діє з 29.04.2012 

Встановив, що вимоги Закону про закупівлю не поширюються на випадки, коли 
предметом закупівлі є: 

 природний газ; послуги з його транспортування (у тому числі переміщення, 
фрахтування, страхування, зливу/наливу, інспекції кількості та якості), розподілу, 
постачання, зберігання; фінансові інструменти, операції з деривативами та управління 
ризиками, фінансові послуги, послуги бірж, аукціонів, систем електронних торгів та інші 
послуги, що застосовуються в міжнародній торговельній та фінансовій практиці під час 
закупівлі та реалізації природного газу. 

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
СУДУ 
"У справі за конституційним 
поданням 51 народного 
депутата України щодо 
відповідності Конституції 
України (конституційності) 
частини п'ятої статті 52, абзацу 

8-
рп/2012 
 

05.04.2012 

1) Встановлено, що одна й та сама особа не може одночасно балотуватися у 
загальнодержавному багатомандатному і одномандатному виборчих округах на 
виборах до Верховної Ради України. 

2) Таким чином, кандидат у депутати буде змушений зробити вибір чи йти на вибори за 
партійним списком чи бути мажоритарником. 



другого частини десятої статті 
98, частини третьої статті 99 
Закону України "Про вибори 
народних депутатів України" 
(справа про висування 
кандидатів у народні депутати 
України за змішаної виборчої 
системи)" 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
"Про Комітет з питань 
реформування правоохоронних 
органів" 

252/201
2 
 

06.04.2012 
діє з 12.04.2012 

1) При Президентові України створено Комітет з питань реформування правоохоронних 
органів, він є консультативно-дорадчим органом. 

2) До завдань Комітету належать: 

 підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів пропозицій 
щодо вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів України, 
структури і чисельності, організації діяльності таких органів, усунення дублювання 
повноважень, чіткого визначення та розмежування їх компетенції; 

 організація підготовки та розгляд проектів законів, програм, заходів з удосконалення 
організації та діяльності правоохоронних органів, з питань координації їх роботи щодо 
посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав і свобод громадян, 
своєчасного виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України. 

3) Прийняті Комітетом рішення оформляються протоколами і є обов'язковими для 
розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади. 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ  
УКРАЇНИ 
"Про затвердження переліку 
автомобільних доріг загального 
користування державного 
значення" 
 

301 
 

18.04.2012 
діє з 01.01.2013 

1) Затверджено новий перелік автомобільних доріг загального користування державного 
значення (міжнародні, національні, регіональні та територіальні дороги). 

2) Серед них: 

 Міжнародні автомобільні дороги - Львів - Рава-Руська (на Люблін); Львів - Краковець (на 
Краків); Львів - Шегині (на Краків). 

 Національні автомобільні дороги - Львів – Тернопіль; Мукачеве - Рахів - Богородчани - 
Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка – Львів; Львів - Самбір – Ужгород; Львів - Радехів – 
Луцьк. 

 Територіальні автомобільні дороги - Львів - Пустомити – Мединичі. 
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ 
"Про затвердження Положення 
про створення та 
функціонування Єдиного 
державного реєстру злочинів 

303 
 

18.04.2012 
діє з 24.04.2012 

1) Передбачено створення Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми на базі 
даних єдиної системи обліку злочинів та осіб, які їх вчинили на території України, та його 
функціонування. 

2) Реєстр є системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у 
тому числі персональних, щодо виявлених злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, та 
осіб, які їх вчинили на території України. 



 

торгівлі людьми" 
 

3) Держателем (володільцем) Реєстру є МВС. 
4) Загальний доступ до статистичних відомостей, що містяться в Реєстрі, здійснюється 

безоплатно через офіційний веб-сайт МВС. 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ 
"Питання оплати послуг 
адвокатів, які надають 
вторинну правову допомогу 
особам, затриманим в 
адміністративному або 
кримінально-процесуальному 
порядку, а також у 
кримінальних справах" 

305 
 

18.04.2012 
діє з 01.01.2013 

1) Встановлено, що розмір оплати за годину роботи адвоката з надання вторинної правової 
допомоги встановлено на рівні 2,5% мінімальної заробітної плати, визначеної законом 
на час надання послуг адвокатом. 

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я 
"Про затвердження порядку 
проведення медичних оглядів 
та спеціальної перевірки осіб, 
які претендують на посади, 
пов'язані з виконанням функцій 
держави або місцевого 
самоврядування" 

147 
 

02.03.2012 
діє з 23.04.2012 

1) Визначено порядок проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади, 
пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. 

2) Медичний огляд осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування, проводиться перед прийняттям на роботу 
(службу) з метою встановлення їх придатності до роботи (служби) за обраною 
професією. 

3) Медичний огляд проводиться за наявності: 

 Паспорта громадянина України. 

 Довідки до акта огляду МСЕК у разі встановлення особі групи інвалідності. 

 Медичної довідки про проходження обов'язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів. 

НАКАЗ МІНЮСТУ 
"Про затвердження Переліку 
типових документів, що 
створюються під час діяльності 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
інших установ, підприємств та 
організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів" 

578/5 
 

12.04.2012 
діє з 01.01.2013 

1) Затверджено новий перелік типових документів, що створюються під час діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 
організацій та строки їх зберігання. 
Таким чином, з 2013 року ведення справ та зберігання документів в органах місцевого 
самоврядування буде здійснюватись за новими правилами. 


