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ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких
законів України щодо благоустрою
населених пунктів"

4710-VI 17.05.2012
діє з 13.09.2012

1) Закон розмежував повноваження міських ради та їх виконавчих органів у сфері
благоустрою.

2) З’явилися нові повноваження виконавчих органів міських рад, зокрема:
 затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження

систем роздільного збирання побутових відходів;
 визначення на об'єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень.

Варто зазначити, що власник об'єкта благоустрою повинен забезпечити
встановлення на об'єкті благоустрою громадських вбиралень.
Тарифи на послуги з користування громадськими вбиральнями встановлюються
органами місцевого самоврядування відповідно до порядку формування цих
тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт
найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку";

 видача дозволу на порушення об'єктів благоустрою. Такого дозволу раніше не
було.

3) Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою
 Порушення об'єктів благоустрою, пов'язане з виконанням суб'єктами

господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу
на порушення об'єктів благоустрою виконавчого органу сільської, селищної,
міської ради.

 Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та
ремонтні роботи здійснюються:

 особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право
користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

 у складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання яких оформлене
у встановленому законодавством порядку.

 Перелік земляних та ремонтних робіт, для виконання яких необхідно отримати



дозвіл, встановлюється у Типовому порядку, який затверджується Кабінетом
Міністрів України.

 Дозвіл видається бесплатно протягом 10 роб. дн. з дня реєстрації заяви.
 Строк дії дозволу визначається умовами робіт і не може перевищувати 1 рік.
4) Визначено, що правила благоустрою розробляються на підставі Типових правил

благоустрою території населеного пункту (розроблених та затверджених
центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства) для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами
місцевого самоврядування.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до статті 15
Закону України "Про охорону
навколишнього природного
середовища""

4713-VI 17.05.2012
діє з 13.06.2012

1) Закон спрямований на приведення термінології статті 15 зазначеного Закону у
відповідність до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», зокрема у частині повноважень місцевих Рад у галузі охорони
навколишнього природного середовища щодо видачі і скасування дозволів на
спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.

2) Таким чином, формулювання «видають і скасовують дозволи на відособлене
спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення» заміняють на
«видають і скасовують дозволи на спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення у випадках, передбачених законом», щоб уникнути
неправильного тлумачення цієї норми.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до статті 41
Кодексу України про
адміністративні правопорушення
щодо відповідальності за
порушення вимог законодавства
про працю"

4714-VI 17.05.2012
діє з 13.06.2012

1) ВРУ встановила відповідальність за порушення терміну надання посадовими
особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та
фізособами-підприємцями працівникам, в тому числі колишнім, на їх вимогу
документів щодо їх трудової діяльності, необхідних для призначення пенсії (про
стаж, заробітну плату і т . д.), визначеного Законом про звернення громадян, або
надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення термінів
проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення.

2) За вказані дії для посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності передбачений
штраф в розмірі від 30 до 100 неоп.мін.дох.гр.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про правила етичної поведінки" 4722-VI 17.05.2012

діє з 13.07.2012

1) Закон має на меті запровадити єдині керівні норми осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (серед них і депутати
міських рад), на яких будуть базуватимуться кодекси та стандарти поведінки в
окремих сферах публічної служби.

2) Досягнути зазначеної мети пропонується шляхом визначення таких правил
поведінки осіб: законність; пріоритет інтересів; політична нейтральність;



толерантність; неупередженість; компетентність і ефективність; формування
довіри до влади; конфіденційність; утримання від виконання незаконних рішень
чи доручень; недопущення конфлікту інтересів; запобігання одержанню
неправомірної вигоди або дарунку (пожертви); декларування майна, доходів,
витрат і зобов’язань фінансового характеру.

3) Одержання неправомірної вигоди або дарунку (пожертви).
Особи, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунка
(пожертви), незважаючи на особисті інтереси, невідкладно вживають таких
заходів:
 відмовляються від пропозиції;
 за можливості ідентифікують особу, яка зробила пропозицію;
 залучають свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа колег по роботі;
 письмово повідомляють про пропозицію безпосереднього керівника (за

наявності) або відповідний виборний чи колегіальний орган та/або одного з
визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"
спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

4) Порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, правил етичної поведінки тягне за собою
дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність з
урахуванням особливостей правового статусу таких осіб, визначених Конституцією
і законами України.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про передачу, примусове
відчуження або вилучення майна в
умовах правового режиму
воєнного чи надзвичайного стану"

4765-VI 17.05.2012
діє з 13.06.2012

1) Врегулював питання примусового відчуження майна (позбавлення власника
права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній
або комунальній власності та яке переходить у власність держави для
використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за
умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості) та
вилучення майна (позбавлення державних підприємств, державних
господарських об'єднань права господарського відання або оперативного
управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі
для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного
стану).

2) Примусове відчуження майна може здійснюватися з попереднім повним
відшкодуванням його вартості; з наступним повним відшкодуванням його
вартості; без відшкодування вартості такого майна.

3) Примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та



виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням
військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською
державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.
У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення
майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з
вищезазначеними органами.

4) Примусове відчуження або вилучення майна, необхідного для відвернення або
ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму
надзвичайного стану, здійснюється за рішенням органу виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органу
місцевого самоврядування, на яких відповідно до указу Президента України про
введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів
надзвичайного стану.

5) Передача комунального майна у державну власність щодо об'єктів права
комунальної власності відповідних територіальних громад здійснюється за
рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Сімейного
кодексу України щодо майна, що є
особистою приватною власністю
дружини, чоловіка"

4766-VI 17.05.2012
діє з 13.06.2012

1) Внесено змін до Сімейного кодексу, та розширено норму щодо майна, що є
особистою приватною власністю дружини, чоловіка. А саме, до нього тепер
належить:

 житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до
Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";

 земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації
земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана
внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із
земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації,
визначених Земельним кодексом України".

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону
України "Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності" щодо
вилучення з Переліку документів,
які за своєю природою не є

4781-VI 17.05.2012
діє з 13.06.2012

1) З переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
виключено:

 дозвіл на укладення договору оренди нерухомого майна, що належить до
власності АР Крим чи перебуває у державній або комунальній власності;

 погодження Верховною Радою продажу земельних ділянок, що перебувають у
власності держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що
підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юрособам;



дозвільними"  сертифікат на право займатися аудиторською діяльністю.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до
Податкового кодексу України
щодо удосконалення деяких
податкових норм"

4834-VI 24.05.2012
діє з 01.07.2012

1) Добровільна реєстрація платником ПДВ більше не передбачає дотримання
спеціальних умов щодо розміру статутного капіталу або вартості активів у розмірі
300 тис.грн, необхідність здійснення поставки товарів / послуг платниками ПДВ
протягом 12 календарних місяців в обсягах не менше 50% від оподатковуваних
операцій. Крім того, скорочено терміни видачі свідоцтва платника ПДВ з 10 до 5
календарних днів.

2) Спрощено порядок підписання податкової декларації платником у разі
відсутності у такого платника особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського
обліку;

3) Збільшено мінімальний розмір податкового боргу при наявності якого
податкова вимога платнику податків не надсилається (з 1 до 20-ти неоп. мін.
дох. гр.).

4) Встановлюється черговість погашення податкового боргу в залежності від
терміну його виникнення (а не на розсуд податкового органу) у разі погашення
боргу за рахунок продажу майна, що перебуває у податковій заставі;

5) Платнику податків надано можливість самостійно здійснювати продаж майна з
метою погашення таким платником податкового боргу.

6) Спрощено процедуру реєстрації платником ПДВ платників єдиного податку, у
тому числі при добровільній зміні ставки єдиного податку з 5% на 3%.

7) Розширено перелік с/г підприємств, які можуть отримувати компенсацію за
придбане в них молоко та м'ясо.

8) Удосконалено порядок обчислення податку на додану вартість у туристичній
галузі.

9) Визначено особливі правила, за якими платник може включити до податкового
кредиту суми ПДВ, за якими раніше такий платник не мав права на податковий 
кредит.

10) Звільнено від оподаткування операції з передачі рухомого складу пасажирського
транспорту загального користуванні.

11) Спрощено порядок проведення річних перерахунків податку на доходи фізичних
осіб.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо

4835-VI 24.05.2012
діє з 17.12.2012

1) Відповідно до Закону, державна реєстрація іноземної інвестиції - це фіксування
факту внесення іноземної інвестиції, яке відбувається шляхом присвоєння органом
державної реєстрації реєстраційного номера інформаційному повідомленню з



державної реєстрації іноземних
інвестицій"

відповідним записом у журналі обліку.
2) Переглянуто строк здійснення держреєстрації іноземних інвестицій, а також її

перереєстрації та анулювання (раніше було визначено строк здійснення лише
держреєстрації). А саме, встановлено, що вона має здійснюватися в семиденний
строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації
(перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання (згідно з попередньою
редакцією, державна реєстрація здійснювалася протягом трьох робочих днів
після фактичного внесення коштів).

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні
правопорушення та Кримінального
кодексу України щодо посилення
відповідальності за порушення
вимог законодавства про охорону
праці та охорону надр"

4837-VI 24.05.2012
діє з 15.06.2012

1) Встановлено адміністративну відповідальність за порушення встановленого
порядку повідомлення (надання інформації) спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про нещасний
випадок на виробництві, яке тягне за собою накладення штрафу на посадових
осіб підприємства від 20 до 50 неоп.мін.дох. гром.

2) Встановлено підвищений розмір штрафу за порушення вимог законодавчих та
інших нормативних актів про охорону праці, крім тих, які вже передбачені ч. 1 ст.
41 КпАП:

 для працівників – від 4 до 10 неоп.мін.дох. гром.;
 для посадових осіб підприємств - від 20 до 40 неоп.мін.дох. гром.
3) Встановлено новий, значно більший штраф за невиконання законних вимог

посадових осіб органів спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо усунення порушень
законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих
органів:

 для працівників – від 6 до 10 неоп.мін.дох. гром.;
 для посадових осіб – від 30 до 100 неоп.мін.дох. гром. (ст. 1884 КпАП).

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до статті 292
Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності
за втручання в роботу об'єктів
трубопровідного транспорту"

4838-VI 24.05.2012
Діє з
17.06.2012

1) Посилена відповідальність (збільшено розмір штрафу) за пошкодження чи
руйнування магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів
чи нафтопродуктопроводів, відводів від них, технологічно пов'язаних з ними
об'єктів, споруд, засобів обліку, автоматики, телемеханіки, зв'язку, сигналізації, а
також незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, якщо ці дії
призвели до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або
створили небезпеку для життя людей. А саме раніше такий злочин карався
штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А тепер – буде
каратися штрафом від 100 до 1000 неоп. мін. дох. гр.



ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких
законів України щодо взяття на
облік юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців"

4839-VI 24.05.2012
діє з 17.12.2012

1) Встановлено, що виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців буде використовуватися для ідентифікації
юридичних осіб або їх відокремлених підрозділів, або фізичних осіб –
підприємців під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку
в банку.

2) У зв’язку з цим, у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців будуть зазначатися дані про взяття суб’єкта
господарювання на облік у органах державної статистики, державної податкової
служби та Пенсійного фонду України.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких
законів України щодо
вдосконалення окремих положень
про обмеження місць куріння
тютюнових виробів"

4844-VI 24.05.2012
діє з 17.12.2012

1) Законом запроваджено ще більші обмеження щодо куріння тютюнових виробів.
2) А саме, забороняється повністю куріння тютюнових виробів, а також

електронних сигарет і кальянів у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях та на
території закладів охорони здоров'я; у приміщеннях та на території навчальних
закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях та на території спортивних і
фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у під'їздах
житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування,
що використовується для перевезення пасажирів; у приміщеннях закладів
ресторанного господарства; у приміщеннях об'єктів культурного призначення; у
приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних
транспортних засобів.

3) Також, забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння
тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм
власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у
приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

4) Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих
приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа
яких не має перевищувати 10 % загальної площі відповідної споруди чи
приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для
видалення тютюнового диму.

5) За розміщення попільничок або куріння у приміщеннях закладів ресторанного
господарства до суб'єктів господарювання буде застосовуватися штраф у розмірі
від 1 000 до 10 000 грн.

6) Невідведення спеціальних місць для куріння, необладнання їх витяжною
вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, нерозміщення



необхідної інформації тягнуть відповідальність від 1 000 до 10 000 грн.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону
України "Про Кабінет Міністрів
України" щодо визначення
розподілу повноважень"

4850-VI 24.05.2012
діє з 17.06.2012

1) Прем'єр-міністру України та Першому віце-прем'єр-міністром України, віце-
прем'єр-міністрам України в разі, якщо вони не очолюють міністерство надано
право вносити в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України
проекти актів Кабінету Міністрів України.

2) Таким чином, розширено повноваження прем'єр-міністра, першого віце-прем'єра
і віце-прем'єрів.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про особливості здійснення
закупівель в окремих сферах
господарської діяльності"

4851-VI 24.05.2012
діє з 17.06.2012

1) Встановив особливу процедуру закупівель для таких замовників:
 розпорядники державних коштів, які провадять діяльність у сферах, визначених

статтею 5 Закону України "Про природні монополії" 1 та/або у будь-якій із сфер,
визначених статтею 2 цього Закону 2.

 суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сферах, визначених
статтею 5 Закону України "Про природні монополії";

 суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених
статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак:

 органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам
місцевого самоврядування чи іншим розпорядникам державних коштів належить
частка у статутному капіталі суб'єкта господарювання у розмірі більш як 50 % або
такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання
чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової
ради суб'єкта господарювання;

 суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на
відповідному ринку товарів.

1 - транспортування інших речовин трубопровідним транспортом; передачі та
розподілу електричної енергії; користування залізничними коліями, диспетчерськими
службами, вокзалами; управління повітряним рухом; централізованого
водопостачання та водовідведення; транспортування теплової енергії)
2 - забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;
забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії; забезпечення
виробництва, транспортування та постачання питної води; забезпечення
функціонування централізованого водовідведення; надання послуг з користування
інфраструктурою залізничного транспорту загального користування; забезпечення
функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об'єктів для
надання послуг з перевезення; надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;
надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден; надання



послуг поштового зв'язку; геологічне вивчення; забезпечення функціонування та
експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування
або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

2) Таким чином, для вищезазначених замовників встановлено особливу процедуру
закупівель (значно піднято грошовий поріг ), а саме вони зобов’язані проводити
закупівлю у разі, коли закупівлі:

 повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що
вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або
перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - дорівнює або перевищує 300 тисяч
гривень), робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень;

 здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі
товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень, а
робіт - 10 мільйонів гривень.

3) Також встановлено випадки, коли замовник, взагалі, звільняється від
проведення процедур закупівель.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про присвоєння юридичним
особам та об'єктам права власності
імен (псевдонімів) фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і
дат історичних подій"

4865-VI 24.05.2012
діє з 20.06.2012

1) Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій
можуть присвоюватися:

 юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам
права власності, які належать фізичним особам, а також таким об'єктам права
власності (літальні апарати, річкові та морські судна, об'єкти космічної діяльності;
сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани,
набережні, мости);

 об'єднанням, з'єднанням, військовим частинам, військовим навчальним
закладам, установам та організаціям Збройних Сил України, інших військових
формувань та об'єктам права власності, які за ними закріплені.

2) Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій не
можуть присвоюватися державним органам та органам місцевого
самоврядування.

3) Юридичним особам та об'єктам права власності ім'я фізичної особи присвоюється
лише після її смерті. Рішення про присвоєння юридичним особам та об'єктам
права власності імен фізичних осіб не є підставою виникнення прав
інтелектуальної власності у третіх осіб.

4) Для присвоєння юридичній особі або об'єкту права власності імені фізичної особи,
ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події готується подання -
письмовий документ, що містить пропозицію про присвоєння конкретно



визначеній юридичній особі або об'єкту права власності імені фізичної особи,
ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та вноситься на розгляд
суб'єктів, уповноважених присвоювати імена фізичних осіб, ювілейні та святкові
дати, назви і дати історичних подій.

5) Подання про присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і
дати історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, та об'єктам права власності, які за ними
закріплені готуються сільським, селищним, міським головою. Також, сільським,
селищним, міським головою готується подання про присвоєння імені фізичної
особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події скверам,
бульварам, вулицям, провулкам, узвозам, проїздам, проспектам, площам,
майданам, набережним, мостам.

6) А вже відповідне рішення про присвоєння приймають сільські, селищні, міські
ради протягом 15 робочих днів після внесення такого подання.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до статті 2
Закону України "Про здійснення
державних закупівель" щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг,
необхідних для реалізації проектів
цільових екологічних (зелених)
інвестицій"

4881-VI 05.06.2012
діє з
28.06.2012

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

 товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється в рамках реалізації
проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо
здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням
зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату, за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів
парникових газів.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про гарантії держави щодо
виконання судових рішень"

4901-VI 05.06.2012
діє з 01.01.2013

1) Закон врегульовує питання виконання рішень суду про стягнення коштів та
зобов'язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

 державний орган;
 державні підприємство, установа, організація;
 юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до

законодавства.
2) Закон не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган,

державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство,
установа, організація, що належать до комунальної власності.
Варто зазначити, що даний Закон не поширюється на випадки, коли боржником 
виступають органи місцевого самоврядування.

3) Виконання таких рішень суду здійснюється Державною казначейською службою
України шляхом списання коштів з рахунків державного органу, а в разі його



відсутності - за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для
забезпечення виконання рішень суду.
Для цього стягувач звертається до Державної казначейської служби України із
заявою про виконання рішення суду.

4) Перерахування коштів стягувачу здійснюється у 3-місячний строк з дня
надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього
документів та відомостей.
У разі якщо Державна казначейська служба України протягом цього терміну не
перерахувала кошти, стягувачу виплачується компенсація в розмірі 3 % річних від
несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для
забезпечення виконання рішень суду.

5) Кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів вважаються збитками
державного бюджету.
Посадова, службова особа державного органу, державного підприємства або
юридичної особи, дії якої призвели до збитків державного бюджету, несе
відповідальність згідно із законом.

6) За поданням органу Державної казначейської служби України органи
прокуратури звертаються в інтересах держави до суду з позовами про
відшкодування збитків, завданих державному бюджету.

7) У разі встановлення в діях посадової, службової особи державного органу складу
злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили,
державні органи в установленому законодавством порядку реалізують право
зворотної вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих
державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не
встановлено законодавством.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до статті 1
Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне
страхування""

4911-VI 07.06.2012
діє з 28.06.2012

1) Запровадив збір на обов’язкове державне пенсійне страхування для
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також для
фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі.

2) Однак, справляння цього збору не буде поширюватися на випадки забезпечення
легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування
легкових автомобілів.



ПОСТАНОВА КМУ
"Про затвердження Положення 
про електронний реєстр пацієнтів"

546 06.06.2012
діє з 27.06.2012

1) Планується створення електронного реєстру пацієнтів.
2) Реєстр буде єдиною інформаційною системою збирання, реєстрації, накопичення, 

зберігання, оновлення, використання і поширення шляхом розповсюдження, 
реалізації, передачі, а також знищення відомостей про фізичну особу та отриману 
нею медичну допомогу.

3) Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані вносити до Реєстру 
відомості про:

 фізичну особу, що містяться у затверджених наказами МОЗ медичних облікових 
формах;

 заклад охорони здоров'я, в якому пацієнтові надано медичну допомогу;
 вид наданої пацієнтові медичної допомоги;
 лікарські засоби та вироби медичного призначення, закуплені для лікування 

пацієнта за кошти державного та місцевих бюджетів;
 згоду пацієнта на обробку персональних даних за встановленою МОЗ формою.

ПОСТАНОВА КМУ
"Про затвердження Порядку
надання державним службовцям
додаткових оплачуваних
відпусток"

551 20.06.2012
діє з 01.01.2013

1) З 1 січня 2013 року державним службовцям, які мають стаж державної служби
понад п'ять років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний
день. Починаючи з шостого року державної служби ця відпустка збільшується на
один календарний день за кожний наступний рік роботи на державній службі.
Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.
Раніше така відпустка надавалася після 10 років державної служби.

2) Додаткова відпустка, яка надається державним службовцям, належить до
щорічних відпусток.

3) У перший рік державної служби в державному органі державного службовця,
який має стаж такої служби понад п'ять років, додаткова відпустка надається
йому після закінчення шести місяців безперервної служби в цьому органі, якщо
інше не передбачено законодавством.



НАКАЗ МІНЮСТУ
"Про затвердження Порядку та
критеріїв залучення органами
місцевого самоврядування
юридичних осіб приватного права
до надання безоплатної первинної
правової допомоги"

891/5 15.06.2012
діє з 02.07.2012

1) Залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної
правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці здійснюється за результатами конкурсу проектів (програм) надання
безоплатної первинної правової допомоги органом місцевого самоврядування на
підставі укладеного договору.

2) До складу комісії включаються представники організатора конкурсу, відповідного
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, органу (установи) з надання безоплатної правової допомоги та
представники громадських організацій у відповідній сфері (за їх згодою). Члени
комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

3) Конкурсні пропозиції оцінюються за такими критеріями:
 досвід роботи та кваліфікація працівників, що надаватимуть правові послуги, -

25 %;
 досвід роботи учасника конкурсу у сфері надання правової допомоги, ділова

репутація - 25 %;
 строки надання правових послуг - 20 %;
 вартість послуг з надання правової допомоги - 15 %;
 рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу - 10 %;
 фінансова спроможність учасника конкурсу - 5 %.



Моніторинг 

актів чинного законодавства та змін до них, 

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


Період: червень 2012

		Назва нормативного акта

		Номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів"

		4710-VI




		17.05.2012


діє з 13.09.2012

		1) Закон розмежував повноваження міських ради та їх виконавчих органів у сфері благоустрою.

2) З’явилися нові повноваження виконавчих органів міських рад, зокрема:

· затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;


· визначення на об'єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень.

Варто зазначити, що власник об'єкта благоустрою повинен забезпечити встановлення на об'єкті благоустрою громадських вбиралень.


Тарифи на послуги з користування громадськими вбиральнями встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до порядку формування цих тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.


· участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку";


· видача дозволу на порушення об'єктів благоустрою. Такого дозволу раніше не було.


3) Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою

· Порушення об'єктів благоустрою, пов'язане з виконанням суб'єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об'єктів благоустрою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.


· Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та ремонтні роботи здійснюються:


· особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;


· у складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання яких оформлене у встановленому законодавством порядку.


· Перелік земляних та ремонтних робіт, для виконання яких необхідно отримати дозвіл, встановлюється у Типовому порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.


· Дозвіл видається бесплатно протягом 10 роб. дн. з дня реєстрації заяви.


· Строк дії дозволу визначається умовами робіт і не може перевищувати 1 рік.

4) Визначено, що правила благоустрою розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту (розроблених та затверджених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства) для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища""

		4713-VI




		17.05.2012


діє з 13.06.2012

		1) Закон спрямований на приведення термінології статті 15 зазначеного Закону у відповідність до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», зокрема у частині повноважень місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища щодо видачі і скасування дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.


2) Таким чином, формулювання «видають і скасовують дозволи на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення» заміняють на «видають і скасовують дозволи на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення у випадках, передбачених законом», щоб уникнути неправильного тлумачення цієї норми.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю"

		4714-VI




		17.05.2012


діє з 13.06.2012

		1) ВРУ встановила відповідальність за порушення терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізособами-підприємцями працівникам, в тому числі колишнім, на їх вимогу документів щодо їх трудової діяльності, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату і т . д.), визначеного Законом про звернення громадян, або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення термінів проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення.

2) За вказані дії для посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності передбачений штраф в розмірі від 30 до 100 неоп.мін.дох.гр.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про правила етичної поведінки"




		4722-VI




		17.05.2012


діє з 13.07.2012

		1) Закон має на меті запровадити єдині керівні норми осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (серед них і депутати міських рад), на яких будуть базуватимуться кодекси та стандарти поведінки в окремих сферах публічної служби.


2) Досягнути зазначеної мети пропонується шляхом визначення таких правил поведінки осіб: законність; пріоритет інтересів; політична нейтральність; толерантність; неупередженість; компетентність і ефективність; формування довіри до влади; конфіденційність; утримання від виконання незаконних рішень чи доручень; недопущення конфлікту інтересів; запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунку (пожертви); декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру.

3) Одержання неправомірної вигоди або дарунку (пожертви).


Особи, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви), незважаючи на особисті інтереси, невідкладно вживають таких заходів:


· відмовляються від пропозиції;


· за можливості ідентифікують особу, яка зробила пропозицію;


· залучають свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа колег по роботі;


· письмово повідомляють про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або відповідний виборний чи колегіальний орган та/або одного з визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.


4) Порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, правил етичної поведінки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність з урахуванням особливостей правового статусу таких осіб, визначених Конституцією і законами України.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану"




		4765-VI




		17.05.2012


діє з 13.06.2012

		1) Врегулював питання примусового відчуження майна (позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості) та вилучення майна (позбавлення державних підприємств, державних господарських об'єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану).

2) Примусове відчуження майна може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості; з наступним повним відшкодуванням його вартості; без відшкодування вартості такого майна.


3) Примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.


У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з вищезазначеними органами.


4) Примусове відчуження або вилучення майна, необхідного для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, здійснюється за рішенням органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органу місцевого самоврядування, на яких відповідно до указу Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів надзвичайного стану.


5) Передача комунального майна у державну власність щодо об'єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад здійснюється за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах рад.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка"




		4766-VI




		17.05.2012


діє з 13.06.2012

		1) Внесено змін до Сімейного кодексу, та розширено норму щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. А саме, до нього тепер належить:


· житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";


· земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України".



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" щодо вилучення з Переліку документів, які за своєю природою не є дозвільними"

		4781-VI




		17.05.2012


діє з 13.06.2012

		1) З переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності виключено: 

· дозвіл на укладення договору оренди нерухомого майна, що належить до власності АР Крим чи перебуває у державній або комунальній власності; 

· погодження Верховною Радою продажу земельних ділянок, що перебувають у власності держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юрособам; 

· сертифікат на право займатися аудиторською діяльністю.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"




		4834-VI




		24.05.2012


діє з 01.07.2012

		1) Добровільна реєстрація платником ПДВ більше не передбачає дотримання спеціальних умов щодо розміру статутного капіталу або вартості активів у розмірі 300 тис.грн, необхідність здійснення поставки товарів / послуг платниками ПДВ протягом 12 календарних місяців в обсягах не менше 50% від оподатковуваних операцій. Крім того, скорочено терміни видачі свідоцтва платника ПДВ з 10 до 5 календарних днів.

2) Спрощено порядок підписання податкової декларації платником у разі відсутності у такого платника особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;


3) Збільшено мінімальний розмір податкового боргу при наявності якого податкова вимога платнику податків не надсилається (з 1 до 20-ти неоп. мін. дох. гр.).


4) Встановлюється черговість погашення податкового боргу в залежності від терміну його виникнення (а не на розсуд податкового органу) у разі погашення боргу за рахунок продажу майна, що перебуває у податковій заставі;


5) Платнику податків надано можливість самостійно здійснювати продаж майна з метою погашення таким платником податкового боргу.


6) Спрощено процедуру реєстрації платником ПДВ платників єдиного податку, у тому числі при добровільній зміні ставки єдиного податку з 5% на 3%.

7) Розширено перелік с/г підприємств, які можуть отримувати компенсацію за придбане в них молоко та м'ясо.

8) Удосконалено порядок обчислення податку на додану вартість у туристичній галузі.

9) Визначено особливі правила, за якими платник може включити до податкового кредиту суми ПДВ, за якими раніше такий платник не мав права на податковий кредит.

10) Звільнено від оподаткування операції з передачі рухомого складу пасажирського транспорту загального користуванні.


11) Спрощено порядок проведення річних перерахунків податку на доходи фізичних осіб. 



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій"




		4835-VI




		24.05.2012


діє з 17.12.2012

		1) Відповідно до Закону, державна реєстрація іноземної інвестиції - це фіксування факту внесення іноземної інвестиції, яке відбувається шляхом присвоєння органом державної реєстрації реєстраційного номера інформаційному повідомленню з відповідним записом у журналі обліку.

2) Переглянуто строк здійснення держреєстрації іноземних інвестицій, а також її перереєстрації та анулювання (раніше було визначено строк здійснення лише держреєстрації). А саме, встановлено, що вона має здійснюватися в семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання (згідно з попередньою редакцією, державна реєстрація здійснювалася протягом трьох робочих днів після фактичного внесення коштів). 



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр"




		4837-VI




		24.05.2012


діє з 15.06.2012

		1) Встановлено адміністративну відповідальність за порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про нещасний випадок на виробництві, яке тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємства від 20 до 50 неоп.мін.дох. гром.

2) Встановлено підвищений розмір штрафу за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім тих, які вже передбачені ч. 1 ст. 41 КпАП:


· для працівників – від 4 до 10 неоп.мін.дох. гром.;


· для посадових осіб підприємств - від 20 до 40 неоп.мін.дох. гром.


3) Встановлено новий, значно більший штраф за невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів:


· для працівників – від 6 до 10 неоп.мін.дох. гром.;

· для посадових осіб – від 30 до 100 неоп.мін.дох. гром. (ст. 1884 КпАП).



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення зміни до статті 292 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за втручання в роботу об'єктів трубопровідного транспорту"




		4838-VI




		24.05.2012


Діє з 17.06.2012

		1) Посилена відповідальність (збільшено розмір штрафу) за пошкодження чи руйнування магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів чи нафтопродуктопроводів, відводів від них, технологічно пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів обліку, автоматики, телемеханіки, зв'язку, сигналізації, а також незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, якщо ці дії призвели до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або створили небезпеку для життя людей. А саме раніше такий злочин карався штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А тепер – буде каратися штрафом від 100 до 1000 неоп. мін. дох. гр.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

		4839-VI




		24.05.2012


діє з 17.12.2012

		1) Встановлено, що виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців буде використовуватися для ідентифікації юридичних осіб або їх відокремлених підрозділів, або фізичних осіб – підприємців під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку.


2) У зв’язку з цим, у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будуть зазначатися дані про взяття суб’єкта господарювання на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів"




		4844-VI




		24.05.2012


діє з 17.12.2012

		1) Законом запроваджено ще більші обмеження щодо куріння тютюнових виробів.


2) А саме, забороняється повністю куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я; у приміщеннях та на території навчальних закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у під'їздах житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об'єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.


3) Також, забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.


4) Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10 % загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму.


5) За розміщення попільничок або куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства до суб'єктів господарювання буде застосовуватися штраф у розмірі від 1 000 до 10 000 грн.

6) Невідведення спеціальних місць для куріння, необладнання їх витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, нерозміщення необхідної інформації тягнуть відповідальність від 1 000 до 10 000 грн.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо визначення розподілу повноважень"

		4850-VI




		24.05.2012


діє з 17.06.2012

		1) Прем'єр-міністру України та Першому віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрам України в разі, якщо вони не очолюють міністерство надано право вносити в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України.


2) Таким чином, розширено повноваження прем'єр-міністра, першого віце-прем'єра і віце-прем'єрів.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"




		4851-VI




		24.05.2012


діє з 17.06.2012

		1) Встановив особливу процедуру закупівель для таких замовників:


· розпорядники державних коштів, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії" 1 та/або у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону 2.


· суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії";


· суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак:


· органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування чи іншим розпорядникам державних коштів належить частка у статутному капіталі суб'єкта господарювання у розмірі більш як 50 % або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб'єкта господарювання;


· суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку товарів.


1 - транспортування інших речовин трубопровідним транспортом; передачі та розподілу електричної енергії; користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами; управління повітряним рухом; централізованого водопостачання та водовідведення; транспортування теплової енергії)

2 - забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії; забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії; забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води; забезпечення функціонування централізованого водовідведення; надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування; забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об'єктів для надання послуг з перевезення; надання послуг автостанцій, портів, аеропортів; надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден; надання послуг поштового зв'язку; геологічне вивчення; забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг.


2) Таким чином, для вищезазначених замовників встановлено особливу процедуру закупівель (значно піднято грошовий поріг ), а саме вони зобов’язані проводити закупівлю у разі, коли закупівлі:


· повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - дорівнює або перевищує 300 тисяч гривень), робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень;


· здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень, а робіт - 10 мільйонів гривень.


3) Також встановлено випадки, коли замовник, взагалі, звільняється від проведення процедур закупівель. 



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій"

		4865-VI




		24.05.2012


діє з 20.06.2012

		1) Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій можуть присвоюватися:


· юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, а також таким об'єктам права власності (літальні апарати, річкові та морські судна, об'єкти космічної діяльності; сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости);


· об'єднанням, з'єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам та організаціям Збройних Сил України, інших військових формувань та об'єктам права власності, які за ними закріплені.


2) Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій не можуть присвоюватися державним органам та органам місцевого самоврядування.


3) Юридичним особам та об'єктам права власності ім'я фізичної особи присвоюється лише після її смерті. Рішення про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб не є підставою виникнення прав інтелектуальної власності у третіх осіб.

4) Для присвоєння юридичній особі або об'єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події готується подання - письмовий документ, що містить пропозицію про присвоєння конкретно визначеній юридичній особі або об'єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та вноситься на розгляд суб'єктів, уповноважених присвоювати імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій.


5) Подання про присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об'єктам права власності, які за ними закріплені готуються сільським, селищним, міським головою. Також, сільським, селищним, міським головою готується подання про присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події скверам, бульварам, вулицям, провулкам, узвозам, проїздам, проспектам, площам, майданам, набережним, мостам. 

6) А вже відповідне рішення про присвоєння приймають сільські, селищні, міські ради протягом 15 робочих днів після внесення такого подання.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій"

		4881-VI




		05.06.2012


діє з 

28.06.2012

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


· товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про гарантії держави щодо виконання судових рішень"




		4901-VI




		05.06.2012


діє з 01.01.2013

		1) Закон врегульовує питання виконання рішень суду про стягнення коштів та зобов'язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

· державний орган;


· державні підприємство, установа, організація;


· юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства.


2) Закон не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.

Варто зазначити, що даний Закон не поширюється на випадки, коли боржником виступають органи місцевого самоврядування.


3) Виконання таких рішень суду здійснюється Державною казначейською службою України шляхом списання коштів з рахунків державного органу, а в разі його відсутності - за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.


Для цього стягувач звертається до Державної казначейської служби України із заявою про виконання рішення суду.


4) Перерахування коштів стягувачу здійснюється у 3-місячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів та відомостей.


У разі якщо Державна казначейська служба України протягом цього терміну не перерахувала кошти, стягувачу виплачується компенсація в розмірі 3 % річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.


5) Кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів вважаються збитками державного бюджету.


Посадова, службова особа державного органу, державного підприємства або юридичної особи, дії якої призвели до збитків державного бюджету, несе відповідальність згідно із законом.


6) За поданням органу Державної казначейської служби України органи прокуратури звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.


7) У разі встановлення в діях посадової, службової особи державного органу складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, державні органи в установленому законодавством порядку реалізують право зворотної вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування""

		4911-VI




		07.06.2012


діє з 28.06.2012

		1) Запровадив збір на обов’язкове державне пенсійне страхування для підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі.

2) Однак, справляння цього збору не буде поширюватися на випадки забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів.



		ПОСТАНОВА КМУ


"Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів"




		546




		06.06.2012


діє з 27.06.2012

		1) Планується створення електронного реєстру пацієнтів.

2) Реєстр буде єдиною інформаційною системою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, оновлення, використання і поширення шляхом розповсюдження, реалізації, передачі, а також знищення відомостей про фізичну особу та отриману нею медичну допомогу.


3) Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані вносити до Реєстру відомості про:

· фізичну особу, що містяться у затверджених наказами МОЗ медичних облікових формах;


· заклад охорони здоров'я, в якому пацієнтові надано медичну допомогу;


· вид наданої пацієнтові медичної допомоги;


· лікарські засоби та вироби медичного призначення, закуплені для лікування пацієнта за кошти державного та місцевих бюджетів;


· згоду пацієнта на обробку персональних даних за встановленою МОЗ формою.



		ПОСТАНОВА КМУ

"Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"




		551




		20.06.2012


діє з 01.01.2013

		1) З 1 січня 2013 року державним службовцям, які мають стаж державної служби понад п'ять років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік роботи на державній службі. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Раніше така відпустка надавалася після 10 років державної служби.


2) Додаткова відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток.

3) У перший рік державної служби в державному органі державного службовця, який має стаж такої служби понад п'ять років, додаткова відпустка надається йому після закінчення шести місяців безперервної служби в цьому органі, якщо інше не передбачено законодавством.



		НАКАЗ МІНЮСТУ

"Про затвердження Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги"




		891/5




		15.06.2012


діє з 02.07.2012

		1) Залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці здійснюється за результатами конкурсу проектів (програм) надання безоплатної первинної правової допомоги органом місцевого самоврядування на підставі укладеного договору.

2) До складу комісії включаються представники організатора конкурсу, відповідного Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, органу (установи) з надання безоплатної правової допомоги та представники громадських організацій у відповідній сфері (за їх згодою). Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.


3) Конкурсні пропозиції оцінюються за такими критеріями:


· досвід роботи та кваліфікація працівників, що надаватимуть правові послуги, - 25 %;

· досвід роботи учасника конкурсу у сфері надання правової допомоги, ділова репутація - 25 %;

· строки надання правових послуг - 20 %;

· вартість послуг з надання правової допомоги - 15 %;

· рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу - 10 %;

· фінансова спроможність учасника конкурсу - 5 %.





