
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

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

Період: лютий 2012 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 
Дата прийняття 

(набрання чинності) 
Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
“Про внесення змін до 

Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення 
відповідальності за 
порушення порядку 
встановлення і 
використання спеціальних 
світлових або звукових 
сигнальних пристроїв“ 

4082-VI 07.12.2011 
 

(діє з  
06 квітня 2012 року) 

1) штрафи за порушення порядку встановлення і використання спеціальних звукових і світлових 
сигнальних приладів на автомобілях збільшені у 50 разів – від 2500 до 3000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян із обов'язковою конфіскацією спеціальних світлових або звукових 
сигнальних пристроїв 

  (згідно діючої редакції штраф становить від 50 до 60 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян із конфіскацією пристроїв або без неї). 

2) підставою для тимчасового затримання водія є адміністративне порушення вимог 
законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових 
сигнальних пристроїв. 
 3) працівнику ДАІ у випадку тимчасового затримання транспортного засобу надано право 
забороняти його експлуатацію до демонтажу спеціальних світлових або звукових сигнальних 
пристроїв. 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про професійний розвиток 

працівників " 

4312-VI 12.01.2012 
 

(діє з  
05 лютого 2012 року) 

1) Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи 
професійного розвитку працівників. Введено нові терміни  

до прийняття цього закону законодавством не було передбачено загального 
порядку проведення атестації працівників (крім сфери державної служби), було 
багато зловживань щодо звільнення працівників згідно п.2. ст.. 40 КЗпП за 
невідповідністю займаній посаді у зв’язку з недостатньою кваліфікацією 

2)  Врегульовано порядок проведення атестації працівників: 
а)  атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки  
б) інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не 

пізніше ніж за два місяці до її проведення 
в)  безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом 

атестаційної комісії 
г) рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця 

протягом трьох днів після його прийняття 
д) Результати атестації можуть бути оскаржені працівником 
е) У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді 

атестаційна  комісія може рекомендувати роботодавцеві перевести працівника 



на іншу посаду чи роботу або направити на навчання.  
І лише у разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу або 
від професійного навчання за рахунок коштів роботодавця роботодавець за 
результатами атестації має право звільнити працівника відповідно до Кодексу 
законів про працю України.  

ж)  категорії працівників, які не підлягають атестації (працівники, які відпрацювали 
на вiдповiднiй посаді менше одного року; вагітні жiнки; особи, якi здiйснюють 
догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-iнвалiдом, інвалідом 
дитинства; одинокi матерi або одинокi батьки, якi мають дітей віком до 14-ти 
рокiв; неповнолiтнi; особи, якi працюють за сумiсництвом) 

з)  категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення 
визначаються колективним договором,  

и)  на підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні 
договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її 
проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом 
первинної профспілкової організації. 

3) Визначено, що питання про навчання працівників вирішує роботодавець, виходячи з вимог 
власної господарської діяльності. Професійне навчання працівників може бути: 

а) формальне, за результатами якого видається документ про освіту (наприклад, 
підвищення кваліфікації за договорами з ВИШами) 

б) неформальне, яке здійснюється безпосередньо у роботодавця 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу 
України та деяких інших 
законодавчих актів 
України“ 

 

4318-VI 12.01.2012 
 

(діє з  
05 лютого 2012 року) 

1) доповнено Бюджетний кодекс України статтею про створення державного фонду 
регіонального розвитку, який складе не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів 
загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний 
період 

2) Кошти фонду спрямовуватимуться на реалізацію: державної стратегії регіонального 
розвитку та регіональних стратегій розвитку; державних цільових програм та інвестиційних 
програм (проектів) у частині заходів регіонального розвитку, угод щодо регіонального 
розвитку і програм подолання депресивності територій, програм та заходів соціально-
економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих 
адміністративно-територіальних одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів, 
населених пунктів зон спостереження та інших). 

3) Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку здійснюється між 
республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та 
бюджетами міст Києва та Севастополя в співвідношенні:  

а) 70% коштів розподіляється згідно чисельності населення, що проживає у відповідних 
регіонах,  

б) 30% коштів з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08


відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну 
особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника 
по Україні)  

4) Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку визначається 
Кабінетом Міністрів України. 

за поняттям Фонду консервуються усі діючі сьогодні фінансові механізми 
підтримки регіонів, які не показали свою  ефективність. 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення зміни до 

статті 41 Закону України 
"Про дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності" щодо рішень 
представницьких органів 
місцевого самоврядування 
“ 

4403-VI 10.02.2012 
 

(діє з  
07 березня 2012 

року) 

Встановлено що: 
1) Представницький орган місцевого самоврядування розглядає та приймає на пленарних 

засіданнях рішення щодо видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або 
відмови у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 
протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання відповідної заяви 
 
!!!уточнено, оскільки раніше норма широко трактувалась як така, що не стосується 
прийняття рішень саме  на пленарних засіданнях 

ПОСТАНОВА  
Верховної Ради України  
"Про забезпечення 

безперешкодної діяльності 
засобів масової інформації 
у передвиборний період 
2012 року " 

4387-VI 09.02.2012 
 

(діє з  
09 лютого 2012 року) 

Доручено Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо припинення перевірок 
відповідними службами органів виконавчої влади і державними установами засобів 
масової інформації на період проведення виборчої кампанії з виборів народних 
депутатів України 

Постанова КМУ 
“ Про затвердження 

Методики вжиття 
обмежувальних 
(корегувальних) заходів “ 

1407 26.12.2011 
 
 
(діє з  
17 лютого 2012 року) 
 

1) Методикою визначаються критерії оцінки ризику, за яких органи державного ринкового 
нагляду обирають відповідні обмежувальні (корегувальні) заходи, яких необхідно вжити. 

зокрема, при прийнятті рішення про вилучення продукції з обігу та/або 
відкликання її чи захоронення продукції на ринку 

2) Оцінка ризику проводиться посадовою особою органу ринкового нагляду шляхом 
проведення аналізу, за результатами якого визначається рівень загрози, складається 
сценарний план.   

3) Рівень загрози: 
а)  низький – не вживаються обмежувальні заходи 
б)  середній – вживаються обмежувальні заходи згідно статті 30 Закону України “Про 

державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” (тимчасова заборона 
надання на ринок) 

в) високий -- вживаються обмежувальні заходи згідно статті 30-31 Закону України “Про 
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” (заборона надання на 
ринок) 

г)  серйозний – невідкладно вживаються обмежувальні заходи згідно статті 32 Закону України 



“Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” (вилучення з обігу) 
 

Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 
грудня 2008 р. № 1102" 

54 25.01.2012 
 
 
(діє з  
10 лютого 2012 року) 
 

1) Зміни стосуються виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук 
відповідно до ст. 40 Закону України "Про виконавче провадження" 

статтею 40 указаного закону визначено, що у разі необхідності розшуку 
транспортного засобу боржника державний виконавець виносить постанову про 
такий розшук, яка є обов'язковою для виконання органами внутрішніх справ 

2) Змінами встановлюється механізм тимчасового затримання та зберігання на спеціальних 
майданчиках  чи стоянках транспортних засобів боржників,які були оголошені в розшук 
постановами державних виконавців та виявлені органами внутрішніх справ 

!!!даішники на законних підставах можуть просто на дорозі вилучити у водія його 
автомобіль та доставити на штрафмайданчик, якщо людина за кермом має борг 
перед банком, державою чи фізичною або юридичною особою 

3) Процедура: 
а) у присутності 2-ох свідків і представника підприємства, який доставляє транспортний засіб 

на спеціальний майданчик, складається акт огляду та тимчасового затримання 
транспортного засобу із зазначенням дати, часу, місця виявлення, місця зберігання і т.д. 

б) про тимчасове затримання транспортного засобу боржника уповноважена особа органу 
Державтоінспекції повідомляє державному виконавцю протягом трьох діб. 

в) повернення тимчасово затриманого транспортного засобу боржника, який зберігається на 
спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється за вимогою державного виконавця. 

 

на постах ДАІ буде завершено монтаж системи «Рубіж», обладнаної відповідними 
технічними засобами, які сканують державні номерні знаки і блискавично подають 
автоінспектору сигнал про наближення авто, яке перебуває в розшуку. В базі 
акумулюватимуть дані з усіх регіонів України 



Постанова КМУ 
"Про виготовлення бланків 

декларації про майно, 
доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового 
характеру" 

64 08.02.2012 
 
 
(діє з  
10 лютого 2012 року) 
 

Встановлено, що  

1) бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
виготовляються особами, які заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або 
копіювання їх на папері формату А4. Бланк складається з 10 сторінок; 

2) зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності 

 

Увага! Згідно Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” до осіб, які 
зобов’язані подавати згадану декларацію, належать і депутати місцевих рад 

Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

постанови Кабінету 
Міністрів України від 3 
грудня 2009 р. № 1342" 

89 16.01.2012 
 
 
(діє з  
1 квітня 2012 року) 
 

1) відтерміновано положення про обов’язкове обладнання  майданчиків для паркування 
паркоматами та автоматичними в’їзними/виїзними  терміналами на один квартал. 

Увага!  усі паркувальні майданчики мають бути обладнані спеціальними 
пристроями в термін до 1 квітня цього року 

2) з 1 квітня 2012 року реалізовувати паркувальні талони буде дозволено лише шляхом 
безготівковою форми розрахунків  

діяльність  паркувальників з цього  дня стане нелегітимною, що сприятиме 
детінізації сфери 

3) відведені майданчики для платного паркування транспортних засобів обов’язково 
повинні бути обладнанні паркувальними автоматами з розрахунку не менше як один 
автомат на 20 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги 
або тротуару. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3206-17


Постанова КМУ 
"Про затвердження 

Порядку та умов надання 
субвенції з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій" 

106 06.02.2012 
 
 
(діє з  
21 лютого 2012 року) 
 

1) визначено механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

2) Головним розпорядником субвенції є Мінфін 
3) Умовами надання субвенції є: 

а)  спрямування такої субвенції на виконання робіт із завершення будівництва та 
реконструкції об’єктів із ступенем будівельної готовності понад 70 відсотків; 

б)  наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної 
експертизи  

в)  дотримання інших умов, визначених Порядку та умов надання субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (програм) 
(цільовість, співфінансування у розмірі 15% з місцевого бюджету, інша фінансова 
забезпеченість) 

4) виконавчі органи місцевого самоврядування формують переліки об’єктів і заходів, ці 
перелік обладміністрації подають на затвердження Мінрегіону та Мінекономрозвитку. 
Далі – згідно рішення уряду 

Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

постанови Кабінету 
Міністрів України від 8 
квітня 1999 р. № 559" 

111 01.02.2012 
 
 
(діє з  
29 лютого 2012 року) 
 

1) Розміри штрафів за знищення або видалення зелених насаджень без дозвільних 
документів підвищені в 2,5 рази: 

 за кожне знищене-пошкоджене дерево до ступеня припинення росту розміри 
штрафів становитимуть від 200 грн до 2,8 тис. грн,  

 пошкоджене до ступеня неприпинення росту – від 100 грн. до 1,4 тис. грн, в 
залежності від діаметра дерева біля кореня. 

 за знищення цибулини квітки,  куща або 1 кв. м газону і квітника – від 15 до 85 грн,  

 за пошкодження газонів і квітників – від 8 до 43 грн штрафу 
2) Використання не за призначенням парків, скверів, гідропарків, тобто дії без ордера або 
повідомлення про видалення зелених насаджень, а також декларації про початок проведення 
підготовчих або дозволу на виконання будівельних робіт, каратиметься штрафом від 13 до 
200 грн за 1 кв. м пошкодженої площі 
3) Визначатиме розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших 
населених пунктів, Державна екологічна інспекція України (раніше - Мінприроди) та органи 
місцевої виконавчої влади. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/520-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/520-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/520-2011-%D0%BF


Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

постанов Кабінету 
Міністрів України від 9 
грудня 1999 р. № 2246 та 
від 5 липня 2006 р. № 938" 

119 22.02.2012 
 
 
(діє з  
29 лютого 2012 року) 
 

1) Встановлено перелік документів, які споживач має пред’явити на вимогу газопостачального 
підприємства для укладення договору або внесення змін до нього. До нього увійшли: 

а) документ, що посвідчує особу споживача (паспорт громадянина України або 
тимчасове посвідчення громадянина України; 

б) техпаспорт на будівлю або домову книгу; 
в) документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або 

користування ними; 
2)  за умови перебування об’єкта газопостачання у власності (користуванні) кількох осіб, 

передбачено укладення одного договору з одним із співвласників (користувачів), але лише 
за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться 
відмітка в договорі; 

3)  Правила доповнено нормами, що роз’яснюють порядок проведення розрахунків за 
спожитий газ у разі визнання лічильника газу непридатним до експлуатації та ремонту. При 
цьому розглянуто ситуації, коли поламаний лічильник є власністю газорозподільного 
підприємства , та коли його володарем є безпосередньо споживач; 

4)  відповідно до Правил, споживач має право на повне чи часткове припинення 
газопостачання, яке проводиться на підставі письмової заяви. Кабмін дещо оновив цю 
норму, передбачивши, що відповідна заява має бути подана газопостачальному 
підприємству не пізніше ніж за 7 днів до такого припинення; 

5)  газопостачальному підприємству дозволили здійснювати перевірку стану лічильників 
газу, а також цілості пломб на них та газових приладах і пристроях, відключених від системи 
газопостачання.  

(раніше таким правом було наділено лише газорозподільне підприємство) 
6)  дещо відкориговано Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання 

Постанова КМУ 
"Про затвердження 

Порядку проведення 
обов’язкового технічного 
контролю та обсягів 
перевірки технічного стану 
транспортних засобів, 
технічного опису та зразка 
протоколу перевірки 
технічного стану 
транспортного засобу" 

137 30.01.2012 
 
 
(діє з  
05 березня 2012 року) 
 

1) визначено процедуру проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) таких 
транспортних засобів: 

а) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з 
метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років; 

б) вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком 
експлуатації більше двох років; 

в) вантажні автомобілі вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі; 
г) автобуси та спеціалізовані транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, 

2) Замовник має право вільного вибору виконавця проведення ОТК. 
3) Право на проведення ОТК може отримати кожен суб'єкт підприємницької діяльності, який, 

має на правах власності або користування відповідне обладнання та атестат акредитації чи 
свідоцтво про атестацію. 

4) Щоб потрапити до реєстру осіб, уповноважених на проведення ОТК, юридична або фізична 
особа, що бажає надавати відповідні послуги, повинна надіслати в Мінінфраструктури 
повідомлення про наявність відповідної матеріально-технічної бази та персоналу (додаток 



1 до постанови N 137) й трохи більше, ніж за тиждень її буде внесено до відповідного 
реєстру, про що буде надіслано повідомлення 

5) Виконавець ОТК повинен розмістити на видному місці:  
а) інформацію про внесення виконавця до реєстру суб'єктів проведення ОТК; 
б) зразки заяви і договору, який укладається між виконавцем і замовником; 
в) інформацію (ПІБ, посада) про відповідальних за проведення ОТК, місце зберігання 

книги скарг і пропозицій;  
г) інформацію, необхідну для врегулювання спірних питань, що можуть виникнути під час 

проведення ОТК, або подання скарги;  
д) перелік послуг та їх вартість.   

6) Замовник зобов'язаний сплатити вартість відповідних послуг та надати повністю 
укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною 
документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може 

вплинути на результати перевірки його технічного стану. 
7) Замовник має право спостерігати за процесом ОТК транспортного засобу.  

В цьому випадку виконавець повинен провести інструктаж з охорони праці.  
8) ОТК транспортного засобу має проводитися згідно із затвердженою виконавцем 

технологічною документацією, розробленою відповідно до нормативних документів, та 

займати від 30 до 65 хвилин в залежності від типу ТЗ.  
9) У разі отримання позитивного результату під час проведення контролю складається 

протокол*, який видається замовникові, а у разі негативного результату видається акт 
невідповідності технічного стану транспортного засобу (додаток 4 до постанови 

 
Увага! до обов'язків виконавця віднесено щозмінну передачу інформації до 

загальнодержавної бази даних про результати ОТК, яка ведеться Державтоінспекцією, та 
зберігання протягом 3-х років 

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
 

Про внесення змін до 
Положення про комісію  
(уповноваженого) 
підприємства, установи, 
організації із 
загальнообов'язкового 
державного  соціального 
страхування у зв'язку з 

54 16.11.2011 
 
 
(діє з  
17 лютого 2012 року) 
 

1) Зобов’язано комісію з соціального страхування підприємства 
а)  не лише розглядати правильність видачі, але й правильність заповнення листків 

непрацездатності 
б) вести облік і аналізувати дані щодо осіб, які отримали листки непрацездатності у зв'язку 

із невиробничими травмами. 
2) Рішення комісії із соціального страхування підприємства про призначення або відмову у 

призначенні матеріального забезпечення може бути оскарженим застрахованою особою 
до робочого органу відділення Фонду, де перебуває на обліку підприємство, протягом 5 
днів з моменту отримання повідомлення про таке призначення або відмову 
 
!!!Викладено у новій формі протоколи засідань комісії із соціального страхування, зокрема 
зобов’язано у протоколі вказувати номер страхового свідоцтва особи 



тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, 
зумовленими похованням 
 

Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України 

"Про затвердження Змін до 
Інструкції про порядок 
видачі документів, що 
засвідчують тимчасову 
непрацездатність 
громадян" 

882 06.12.2011 
 
 
(діє з  
17 лютого 2012 року) 
 

1) право видачі листків непрацездатності надано лікуючим лікарям закладів охорони 
здоров’я незалежно від форми власності та лікарям, що провадять госпдіяльність з 
медичної практики як фізособи-СПД 
послуга з видачі лікарняних листків не може бути платною 
 
раніше – лікарняні могли видаватись лише лікарями державних чи комунальних закладів 
 

Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України 

"Про затвердження 
Державних санітарних 
норм та правил 
влаштування, утримання та 
організації режиму 
діяльності дитячих 
наметових містечок" 

89 07.02.2012 
 
 
(діє з  
07 березня 2012 року) 
 

1) Правила поширюються на всі дитячі наметові містечка, що відкриваються та 
експлуатуються, незалежно від форм власності та підпорядкування 

2) Наметові містечка влаштовують для дітей і підлітків 1 та/або 2 групи здоров’я у віці від 12 
років і більше 

3) Керівнику наметового містечка необхідно довести до відома територіального органу 
Держсанепідслужби України про терміни його відкриття не менш як за 2 місяці та перед 
заїздом дітей 

4) При відсутності умов для проведення лазневих днів і прання індивідуальних речей і 
постільної білизни тривалість зміни не може становити більше 7 днів 
5) Наметове містечко повинно бути забезпечено надійним телефонним зв'язком, 
аптечкою згідно переліком  
6) Встановлено вимоги щодо 

а) території розміщення наметового містечка 
б) організації питного водопостачання 
в) організації житлової зони 
г) організації фізкультурно-спортивної зони 
д) організації адміністративно-господарської зони 
е) організації санітарно - побутової зони 
ж) режиму дня та організації дозвілля дітей 
з) організації харчування та улаштування зони харчоблоку 
и) організації санітарного очищення території дитячого наметового містечка 

Наказ Міністерства 
соціальної політики України 

"Про деякі питання 
діяльності центру обліку 
бездомних осіб " 

574 28.12.2011 
 
 
(діє з  
03 лютого 2012 року) 
 

Затверджено: 
1) форму посвідчення про взяття на облік бездомної особи; 
2) форму журналу реєстрації документів для оформлення реєстрації місця проживання або 

місця перебування бездомної особи; 

3) форму журналу реєстрації заяв про оформлення зняття з реєстрації місця проживання 
бездомної особи 
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Наказ Міністерства 
соціальної політики України 

"Про деякі питання 
діяльності центру обліку 
бездомних осіб " 

21 18.01.2012 
 
 
(діє з  
17 лютого 2012 року) 
 

Затверджено нову форму згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

"Про затвердження форм 
актів, постанов та рішень" 

24 11.01.2012 
 
 
(діє з  
20 лютого 2012 року) 
 

Затверджено нові форми: 
1) Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів (форма № 1); 
2) Акт контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану 

продукцію (форма № 2); 
3) Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України "Про захист 

прав споживачів" (форма № 3); 
4) Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу (форма № 4); 
5) Рішення про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про рекламу 

(форма № 5); 
6) Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи 

щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 
здоров'я населення" (форма № 6) 
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