
Моніторинг 
актів чинного законодавства та змін до них, 

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

Період: вересень 2012

Назва нормативного акта Номер 
акта

Дата прийняття 
(набрання 
чинності)

Предмет правового регулювання/ основні нововведення

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
припинення права користування 
земельними ділянками при 
відведенні їх для суспільних потреб"

5070-VI 05.07.2012
діє з 05.09.2012

1. Закон доповнено новими нормами (раніше це питання було неврегульоване)
щодо можливості розірвання договору оренди земельної ділянки державної та 
комунальної власності у разі необхідності використання (надання) її для суспільних 
потреб та порядок такого розірвання;
2. Вимога про розірвання договору оренди може бути пред'явлена у тому числі і 
органами місцевого самоврядування.
3. Розірвання договору оренди земельної ділянки допускається у разі, якщо об'єкти, 
які передбачається розмістити на земельній ділянці, неможливо розмістити на іншій 
земельній ділянці або якщо розміщення таких об'єктів на інших земельних ділянках 
завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки 
для відповідної територіальної громади, суспільства чи держави в цілому.
4. Розірвання договору оренди земельної ділянки у разі прийняття рішення про 
надання її для суспільних потреб здійснюється за умови повного відшкодування 
орендарю і третім особам збитків, спричинених цим, зокрема витрат, пов'язаних з 
виділенням частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та укладенням 
нового договору оренди.
5. У разі недосягнення сторонами договору згоди щодо розірвання договору оренди 
землі спір вирішується в судовому порядку.
6. У рішенні органу місцевого самоврядування про використання земельної ділянки 
державної чи комунальної власності, яка перебуває в оренді, для суспільних потреб 
зазначаються: площа, місцезнаходження земельної ділянки або її частини, 
кадастровий номер земельної ділянки (за наявності); договори оренди землі, що 
підлягають розірванню; суспільні потреби, для задоволення яких здійснюється 
розірвання договорів оренди землі; особа, якій після розірвання договору оренди 
передається земельна ділянка для задоволення суспільних потреб, з визначенням 
умов такої передачі";
7. Земельні ділянки, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 



необхідності, надаються у користування органами, які прийняли рішення про їх викуп 
для суспільних потреб.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про адміністративні послуги" 5203-VI 06.09.2012

Діє з 07.10.2012

1. Встановлено, що адміністративна послуга - результат здійснення владних 
повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або 
юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків 
такої особи відповідно до закону.
2. Визначено, що до 1 січня 2014 року мають бути утворені Центри надання 
адміністративних послуг (це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ 
виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської 
державної адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної 
адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом 
його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг).
Діяльність центрів надання адміністративних послуг, утворених до набрання чинності 
Законом, повинна бути приведена органами, які їх утворили, у відповідність із вимогами, 
передбаченими цим Законом, до 1 січня 2014 року.
3. Кабінет Міністрів України зобов’язаний затвердити перелік адміністративних послуг. 
На думку експертів це не зовсім реалістична норма, адже останній може включати сотні 
позицій, і забезпечити повноту такого регулювання, його актуальність і стабільність, буде 
неможливо.
4. Кількість годин прийому суб’єктів звернень має становити не менше 40 годин на 
тиждень, у тому числі в суботу - не менше шести годин.
5. Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на отримання 
адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця 
перебування, крім випадків, установлених законом.
6. Суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення 
документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання 
адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або 
організацій, що належать до сфери їх управління.
7. Описано вимоги щодо регламентації самих послуг: для кожної послуги має бути 
розроблена інформаційна картка для споживача, де вказуватиметься: які документи 
повинна здати людина для замовлення послуги, який і коли має бути результат, скільки 
це коштує і т.ін.
8. Введено поняття «адміністративний збір» як єдиної плати за адміністративну послугу 
(на заміну «державного мита», реєстарційних зборів, ліцензійних зборів тощо). При 



цьому розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і 
порядок її справляння визначаються законом з урахуванням незрозумілого критерію 
«соціального та економічного значення». Таким чином жодної верхньої межі для 
встановлення плати за послуги немає.
9. Встановлено заборону надання інших платних послуг крім адміністративних
(ксерокопіювання, консультування тощо) суб’єктами надання адміністративних послуг
10. Визначено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання 
адміністративних послуг, встановлюються:
 підстави для одержання адміністративної послуги;
 суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання 

адміністративної послуги;
 перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної 

послуги;
 платність або безоплатність надання адміністративної послуги;
 граничний строк надання адміністративної послуги;
 перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до статті 16 
Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень"

5206-VI 06.09.2012
діє з 04.10.2012

1. Передбачено, що у разі виникнення, переходу або припинення права власності на 
житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або 
припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається 
одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об'єкти.
2. При цьому одна заява подається лише у разі, якщо права на житловий будинок, 
будівлю, споруду та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реєструються щодо 
однієї особи

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні"

5207-VI 06.09.2012
діє з 04.10.2012

1. Даний закон розроблено з метою виконання завдань, передбачених Планом дій 
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, який було 
схвалено на саміті Україна - Європейський Союз (22 листопада 2010 року, м. Брюссель, 
Королівство Бельгія).
2. Дискримінація – рішення, дії чи бездіяльність, що спрямовані на обмеження або 
привілеї щодо окремої особи чи групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, 
сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками,
якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод 
людини і громадянина. 
3. Формами дискримінації пропонується визнати пряму дискримінацію, непряму 
дискримінацію, підбурювання до дискримінації та утиск.



4. Суб’єктами, наділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, 
пропонується визнати Верховну Раду України, Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини, Кабінет Міністрів України, інші державні органи, органи влади Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та громадські об'єднання. 
На жаль, дієвих механізмів у даному Законі не передбачено щодо здійснення 
соціального впливу на протидію не тільки прямої дискримінації.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з питань 
удосконалення діяльності 
прокуратури"

5288-VI 18.09.2012
діє з 01.12.2012

1. Перевірки будуть проводитись лише за письмовими зверненнями осіб. При цьому 
перевірки за заявами, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, 
будуть проводитись лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими 
особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.
2. Прокурору заборонено здійснювати повноваження в рамках нагляду за 
додержанням і застосуванням законів (крім тих, які спрямовані на встановлення 
наявності порушень) без призначення прокурорської перевірки. Для здійснення 
перевірки прокурор зобов’язаний прийняти постанову, в якій зазначається підстави, 
що свідчать про можливі порушення законності, та обґрунтовує необхідність вчинення 
відповідних дій. При цьому встановлено обов'язок надання такої постанови особі, 
щодо якої здійснюється перевірка, Відповідна постанова прокурора може бути 
оскаржена особами до прокурора вищого рівня або суду в порядку адміністративного 
судочинства протягом 10 днів з дня одержання копії постанови.
3. Скасовано припис і протест прокурора як форми прокурорського реагування.
4. Встановлено єдиний акт прокурорського реагування на виявлені порушення закону 
у вигляді подання, внесення якого не тягне за собою зупинення дії нормативно-
правових актів, припинення певної діяльності, необхідності вчинення дій або 
безумовного усунення порушень, які, на думку прокурора, мали місце.
5. Обмежено перелік підстав для представництва інтересів громадянина в суді. 
Передбачається, що підставою для представництва буде лише неспроможність 
громадянина через фізичний чи матеріальний стан, недосягнення повноліття, похилий 
вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої права чи 
реалізувати процесуальні повноваження.



РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
"У справі за конституційними 
поданнями 49 народних депутатів 
України щодо відповідності 
Конституції України 
(конституційності) положень частини 
четвертої статті 18, статті 171-1, 
частини першої статті 180 Кодексу 
адміністративного судочинства 
України, 50 народних депутатів 
України щодо відповідності 
Конституції України 
(конституційності) положень частини 
четвертої статті 18, частин другої, 
третьої, п'ятої статті 171-1, частин 
другої, шостої статті 183-1 Кодексу 
адміністративного судочинства 
України та 54 народних депутатів 
України щодо відповідності 
Конституції України 
(конституційності) положень частини 
першої статті 89 Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів", частини 
четвертої статті 18, статті 171-1 
Кодексу адміністративного 
судочинства України (справа про 
підсудність окремих категорій 
адміністративних справ)"

16-
рп/2012 29.08.2012

1. Визнав конституційними (такими, що відповідають Конституції) положення стосовно:
 підсудності Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції справ 
про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі 
невиконання ним вимог щодо несумісності, а також справ щодо оскарження актів, дій 
чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 підсудності Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції справ 
щодо оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів місцевого чи апеляційного 
суду;
 підсудності апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції 
та Вищому адміністративному суду України як суду апеляційної інстанції справ про 
примусове відчуження земельної ділянки, інших об‘єктів нерухомого майна, що на ній 
розміщені, з мотивів суспільної необхідності.
2. На думку багатьох експертів, а також і деяких суддів самого ж Конституційного суду 
(які висловили окремі думки), це зміни мають швидше негативний характер.
3. З прийняттям зазначених змін до КАС України у підсудність Вищому 
адміністративному суду України як суду першої інстанції визначено справи щодо 
оскарження актів, дій чи бездіяльності названих суб'єктів владних повноважень. Рішення 
у таких справах є остаточними і відтепер не можуть бути оскаржені взагалі. Таким чином‚ 
має місце звуження змісту та обсягу гарантованого права на судовий захист прав і 
свобод людини шляхом позбавлення права на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності суб'єктів владних повноважень. 
4. Те ж саме, стосується і справ про дострокове припинення повноважень народного 
депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності. Таким чином у цих 
справах ні апеляція, ні касація вже буде неможлива.
Щодо примусового відчуження земельної ділянки, інших об‘єктів нерухомого майна, 
що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності, то тут бачимо скасовано інститут 
касації.



ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ
"Про скасування рішення Верховної 
Ради України про прийняття за 
основу проекту Закону України про 
внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального 
кодексів України щодо посилення 
відповідальності за посягання на 
честь, гідність та ділову репутацію 
людини"

5296-VI 02.10.2012 З ініціативи розробника, було знято з розгляду проект Закону України про внесення змін 
до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення 
відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини, більш 
відомий як «закон про наклеп».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ
"Про затвердження Порядку 
формування державного замовлення 
на випуск видавничої продукції та її 
розповсюдження"

850 12.09.2012
діє з 18.09.2012

1. Визначено механізм формування державного замовлення на випуск видавничої 
продукції.
2. До переліків видань, які передбачаються до випуску за державним замовленням
включаються видання, що висвітлюють актуальні теми в контексті сучасних проблем 
державотворення та історії України, сприяють культурному, освітньому і науковому 
розвитку особистості, вихованню дітей та молоді, зміцненню науково-технічного та 
інвестиційного потенціалу держави, інтеграції України до європейського та світового 
співтовариства, задовольняють читацький попит відповідно до даних бібліотек України, 
а також видання, присвячені пам’ятним датам.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ
"Про внесення змін до пункту 4 
Порядку накладення штрафів за 
порушення законодавства про 
рекламу"

885 26.09.2012
діє з 04.10.2012

1. Уряд посилив відповідальність за рекламу алкоголю та тютюну, конкретизувавши 
випадки, в яких на рекламодавців будуть накладатися штрафи. 
2. Змінами визначено перелік випадків, у яких накладаються штрафи за порушення 
законодавства про рекламу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, знаків для товарів і 
послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються.
Зокрема, оштрафувати можуть рекламодавців, винних у наданні недостовірної 
інформації виробнику реклами. Також штрафи накладатимуться за зображення 
процесу паління тютюнових виробів або споживання алкогольних напоїв, відсутність 
попереджувального тексту про шкоду вживання алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, залучення до реклами як фотомоделей осіб віком до 18 років тощо.
3. Окрім цього, визначено цілий ряд інших випадків, коли рекламодавці каратимуться 
штрафом. Серед іншого забороняється проведення заходів з безоплатної роздачі, у 
тому числі для маркетингових досліджень та дегустації, обміну тютюнових виробів на 
будь-які інші товари, роботи та послуги; продаж тютюнових виробів у наборі з будь-
якими іншими товарами; надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, 



повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-
дисків, комп’ютерних та інших ігор.
4. Крім того, в документі визначаються штрафи за формування думки, що вживання 
алкоголю або куріння є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, 
сексуальній або інших сферах життя і що алкоголь чи тютюнові вироби мають лікувальні 
властивості або є стимулюючими чи заспокійливими засобами; заохочення до вживання 
алкогольних напоїв чи тютюнових виробів або негативне розцінювання факту 
утримування від вживання алкоголю та тютюну.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ
"Про заходи щодо стабілізації цін на 
лікарські засоби і вироби медичного 
призначення"

955 24.09.2012
діє з 01.01.2013

1. Встановлено конкретні розміри торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку 
основних лікарських засобів і виробів медичного призначення.
2. А саме, якщо раніше граничні постачальницько-збутові надбавки встановлювалися 
не вище ніж 12 % оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки 
не вище ніж 25 % закупівельної ціни. То згідно з новим законом граничні 
постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 % оптово-відпускної ціни та 
граничні торговельні (роздрібні) надбавки виходячи із закупівельної ціни, що не 
перевищують такі розміри:

Закупівельна ціна, гривень Торговельна (роздрібна) надбавка до       
закупівельної ціни, відсотків

До 100 включно 25
Більше 100 до 300 включно 23
Більше 300 до 500 включно 20
Більше 500 до 1000 включно 15
Більше 1000 10

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"Про схвалення Концепції створення 
та функціонування інформаційної 
системи електронної взаємодії 
державних електронних 
інформаційних ресурсів"

634-р 05.09.2012
Діє з 05.09.2012

1. Метою Концепції є формування підходів до створення, впровадження та 
функціонування системи електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів, що забезпечує передачу необхідних даних за запитами в 
автоматичному режимі, оновлення первинних даних у разі їх зміни, пошук та 
узагальнення необхідної інформації під час взаємодії державних органів.
2. Основним завданням створення системи електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів є забезпечення:
 автоматизованої інформаційної взаємодії електронних інформаційних систем та баз 
даних державних органів, у тому числі прямого автоматичного обміну інформацією та 



взаємоузгодження логічно пов'язаних та інформаційно залежних реєстрів;
 автоматизованої міжвідомчої електронної взаємодії державних органів у процесі 
роботи, що проводиться із фізичними та юридичними особами з використанням єдиної, 
достовірної та несуперечливої інформації, що розміщена в електронних інформаційних 
системах та базах даних державних органів;
 електронного обслуговування фізичних та юридичних осіб за принципом "єдиного 
вікна" із застосуванням електронного цифрового підпису;
безпеки інформації відповідно до вимог законодавства про захист інформації та 
персональних даних.
Для реалізації концепції ще мають бути затверджені заходи.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
"Про порядок проведення 
медичного огляду та спеціальної 
перевірки особи, яка претендує на 
зайняття посади, пов'язаної з 
виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування"

578 30.07.2012
діє з 21.09.2012

1. На сьогодні особа, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування, перед прийняттям на роботу (службу) з 
метою встановлення її придатності за станом здоров'я до роботи (служби) зобов’язана 
пройти медичний огляд.
2. Медичний огляд особи - переможця конкурсу проводиться після отримання 
повідомлення про результати конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 
державного службовця. 
3. Медичний огляд особи проводиться в закладах охорони здоров'я всіх форм 
власності, що мають ліцензію на медичну практику, акредитовані в установленому 
законодавством порядку та внесені у реєстр закладів охорони здоров'я, які проводять 
медичні огляди осіб, що претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування, який ведеться Міністерством охорони 
здоров'я України.
4. Медична довідка про стан здоров'я особи, яка претендує на зайняття посади, 
пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, видається 
закладом охорони здоров'я у 2 дн. строк з дня звернення особи.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
УКРАЇНИ
"Про затвердження Правил 
використання корисних властивостей 
лісів"

502 14.08.2012
діє з 21.09.2012

1. Встановлено норми і вимоги щодо використання корисних властивостей лісів для 
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей 
та проведення науково-дослідних робіт.
2. У порядку загального використання корисних властивостей лісів громадяни мають 
право вільно, безоплатно та без видачі спеціального дозволу на використання лісових 
ресурсів перебувати у лісах державної та комунальної власності, а також за згодою 
власника - у лісах приватної власності.
3. Використання корисних властивостей лісів у порядку спеціального використання
поділяють на постійне або тимчасове. Тимчасове користування може бути 



довгостроковим та короткостроковим. Довгострокове тимчасове користування 
здійснюють на підставі договору довгострокового тимчасового користування лісами, 
який укладають між постійним лісокористувачем або власником лісів з одного боку та 
тимчасовим лісокористувачем — з іншого, після прийняття рішення відповідними 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
4. Загалом аналізуючи ці правила, експерти дійшли до висновку, що вони є 
недосконалими та не встановлюють жодних дієвих механізмів. Немає визначення 
термінів, методик визначення строків надання у довгострокове тимчасове користування 
лісів та розмірів лісових ділянок, що виділяються у тимчасове користування, 
рекреаційного навантаження, рекреаційної придатності. Також відсутня вимога, щодо 
обов’язкового долучення до договору довгострокового тимчасового користування 
лісами проекту спеціального використання корисних властивостей лісів на конкретній 
ділянці. Інакше неможливо перевірити якість виконання умов договору тимчасовим 
користувачем.



Моніторинг 


актів чинного законодавства та змін до них, 


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


Період: вересень 2012

		Назва нормативного акта

		Номер акта

		Дата прийняття (набрання чинності)

		Предмет правового регулювання/ основні нововведення



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб"




		5070-VI




		05.07.2012


діє з 05.09.2012

		1. Закон доповнено новими нормами (раніше це питання було неврегульоване) щодо можливості розірвання договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності у разі необхідності використання (надання) її для суспільних потреб та порядок такого розірвання;


2. Вимога про розірвання договору оренди може бути пред'явлена у тому числі і органами місцевого самоврядування.

3. Розірвання договору оренди земельної ділянки допускається у разі, якщо об'єкти, які передбачається розмістити на земельній ділянці, неможливо розмістити на іншій земельній ділянці або якщо розміщення таких об'єктів на інших земельних ділянках завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки для відповідної територіальної громади, суспільства чи держави в цілому.


4. Розірвання договору оренди земельної ділянки у разі прийняття рішення про надання її для суспільних потреб здійснюється за умови повного відшкодування орендарю і третім особам збитків, спричинених цим, зокрема витрат, пов'язаних з виділенням частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та укладенням нового договору оренди.


5. У разі недосягнення сторонами договору згоди щодо розірвання договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.


6. У рішенні органу місцевого самоврядування про використання земельної ділянки державної чи комунальної власності, яка перебуває в оренді, для суспільних потреб зазначаються: площа, місцезнаходження земельної ділянки або її частини, кадастровий номер земельної ділянки (за наявності); договори оренди землі, що підлягають розірванню; суспільні потреби, для задоволення яких здійснюється розірвання договорів оренди землі; особа, якій після розірвання договору оренди передається земельна ділянка для задоволення суспільних потреб, з визначенням умов такої передачі";


7. Земельні ділянки, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування органами, які прийняли рішення про їх викуп для суспільних потреб.



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про адміністративні послуги"




		5203-VI




		06.09.2012


Діє з 07.10.2012

		1. Встановлено, що адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону.


2. Визначено, що до 1 січня 2014 року мають бути утворені Центри надання адміністративних послуг (це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг).

Діяльність центрів надання адміністративних послуг, утворених до набрання чинності Законом, повинна бути приведена органами, які їх утворили, у відповідність із вимогами, передбаченими цим Законом, до 1 січня 2014 року.


3. Кабінет Міністрів України зобов’язаний затвердити перелік адміністративних послуг. На думку експертів це не зовсім реалістична норма, адже останній може включати сотні позицій, і забезпечити повноту такого регулювання, його актуальність і стабільність, буде неможливо.

4. Кількість годин прийому суб’єктів звернень має становити не менше 40 годин на тиждень, у тому числі в суботу - не менше шести годин.

5. Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.


6. Суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.


7. Описано вимоги щодо регламентації самих послуг: для кожної послуги має бути розроблена інформаційна картка для споживача, де вказуватиметься: які документи повинна здати людина для замовлення послуги, який і коли має бути результат, скільки це коштує і т.ін.


8. Введено поняття «адміністративний збір» як єдиної плати за адміністративну послугу (на заміну «державного мита», реєстарційних зборів, ліцензійних зборів тощо). При цьому розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням незрозумілого критерію «соціального та економічного значення». Таким чином жодної верхньої межі для встановлення плати за послуги немає. 

9. Встановлено заборону надання інших платних послуг крім адміністративних (ксерокопіювання, консультування тощо) суб’єктами надання адміністративних послуг

10. Визначено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:


· підстави для одержання адміністративної послуги;


· суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;


· перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;


· платність або безоплатність надання адміністративної послуги;


· граничний строк надання адміністративної послуги;


· перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"



		5206-VI




		06.09.2012


діє з 04.10.2012

		1. Передбачено, що у разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об'єкти.

2. При цьому одна заява подається лише у разі, якщо права на житловий будинок, будівлю, споруду та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реєструються щодо однієї особи



		ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"




		5207-VI




		06.09.2012


діє з 04.10.2012

		1. Даний закон розроблено з метою виконання завдань, передбачених Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, який було схвалено на саміті Україна - Європейський Союз (22 листопада 2010 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія).


2. Дискримінація – рішення, дії чи бездіяльність, що спрямовані на обмеження або привілеї щодо окремої особи чи групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини і громадянина. 


3. Формами дискримінації пропонується визнати пряму дискримінацію, непряму дискримінацію, підбурювання до дискримінації та утиск.


4. Суб’єктами, наділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, пропонується визнати Верховну Раду України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінет Міністрів України, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та громадські об'єднання. 


На жаль, дієвих механізмів у даному Законі не передбачено щодо здійснення соціального впливу на протидію не тільки прямої дискримінації.



		ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури"

		5288-VI




		18.09.2012


діє з 01.12.2012

		1. Перевірки будуть проводитись лише за письмовими зверненнями осіб. При цьому перевірки за заявами, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, будуть проводитись лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.


2. Прокурору заборонено здійснювати повноваження в рамках нагляду за додержанням і застосуванням законів (крім тих, які спрямовані на встановлення наявності порушень) без призначення прокурорської перевірки. Для здійснення перевірки прокурор зобов’язаний прийняти постанову, в якій зазначається підстави, що свідчать про можливі порушення законності, та обґрунтовує необхідність вчинення відповідних дій. При цьому встановлено обов'язок надання такої постанови особі, щодо якої здійснюється перевірка, Відповідна постанова прокурора може бути оскаржена особами до прокурора вищого рівня або суду в порядку адміністративного судочинства протягом 10 днів з дня одержання копії постанови.


3. Скасовано припис і протест прокурора як форми прокурорського реагування.

4. Встановлено єдиний акт прокурорського реагування на виявлені порушення закону у вигляді подання, внесення якого не тягне за собою зупинення дії нормативно-правових актів, припинення певної діяльності, необхідності вчинення дій або безумовного усунення порушень, які, на думку прокурора, мали місце.

5. Обмежено перелік підстав для представництва інтересів громадянина в суді. Передбачається, що підставою для представництва буде лише неспроможність громадянина через фізичний чи матеріальний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої права чи реалізувати процесуальні повноваження. 



		РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ


"У справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 171-1, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п'ятої статті 171-1, частин другої, шостої статті 183-1 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ)"

		16-рп/2012




		29.08.2012

		1. Визнав конституційними (такими, що відповідають Конституції) положення стосовно:


· підсудності Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції справ про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності, а також справ щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;


· підсудності Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції справ щодо оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів місцевого чи апеляційного суду; 


· підсудності апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції та Вищому адміністративному суду України як суду апеляційної інстанції справ про примусове відчуження земельної ділянки, інших об‘єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.


2. На думку багатьох експертів, а також і деяких суддів самого ж Конституційного суду (які висловили окремі думки), це зміни мають швидше негативний характер.


3. З прийняттям зазначених змін до КАС України у підсудність Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції визначено справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності названих суб'єктів владних повноважень. Рішення у таких справах є остаточними і відтепер не можуть бути оскаржені взагалі. Таким чином‚ має місце звуження змісту та обсягу гарантованого права на судовий захист прав і свобод людини шляхом позбавлення права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. 


4. Те ж саме, стосується і справ про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності. Таким чином у цих справах ні апеляція, ні касація вже буде неможлива.


Щодо примусового відчуження земельної ділянки, інших об‘єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності, то тут бачимо скасовано інститут касації.



		ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ


УКРАЇНИ


"Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини"

		5296-VI




		02.10.2012

		З ініціативи розробника, було знято з розгляду проект Закону України про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини, більш відомий як «закон про наклеп».



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

"Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження"




		850




		12.09.2012


діє з 18.09.2012

		1. Визначено механізм формування державного замовлення на випуск видавничої продукції.

2. До переліків видань, які передбачаються до випуску за державним замовленням включаються видання, що висвітлюють актуальні теми в контексті сучасних проблем державотворення та історії України, сприяють культурному, освітньому і науковому розвитку особистості, вихованню дітей та молоді, зміцненню науково-технічного та інвестиційного потенціалу держави, інтеграції України до європейського та світового співтовариства, задовольняють читацький попит відповідно до даних бібліотек України, а також видання, присвячені пам’ятним датам.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про внесення змін до пункту 4 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу"




		885




		26.09.2012


діє з 04.10.2012

		1. Уряд посилив відповідальність за рекламу алкоголю та тютюну, конкретизувавши випадки, в яких на рекламодавців будуть накладатися штрафи. 


2. Змінами визначено перелік випадків, у яких накладаються штрафи за порушення законодавства про рекламу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються.


Зокрема, оштрафувати можуть рекламодавців, винних у наданні недостовірної інформації виробнику реклами. Також штрафи накладатимуться за зображення процесу паління тютюнових виробів або споживання алкогольних напоїв, відсутність попереджувального тексту про шкоду вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, залучення до реклами як фотомоделей осіб віком до 18 років тощо.

3. Окрім цього, визначено цілий ряд інших випадків, коли рекламодавці каратимуться штрафом. Серед іншого забороняється проведення заходів з безоплатної роздачі, у тому числі для маркетингових досліджень та дегустації, обміну тютюнових виробів на будь-які інші товари, роботи та послуги; продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами; надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших ігор.


4. Крім того, в документі визначаються штрафи за формування думки, що вживання алкоголю або куріння є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя і що алкоголь чи тютюнові вироби мають лікувальні властивості або є стимулюючими чи заспокійливими засобами; заохочення до вживання алкогольних напоїв чи тютюнових виробів або негативне розцінювання факту утримування від вживання алкоголю та тютюну.



		ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

"Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"




		955




		24.09.2012


діє з 01.01.2013

		1. Встановлено конкретні розміри торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення.


2. А саме, якщо раніше граничні постачальницько-збутові надбавки встановлювалися не вище ніж 12 % оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 % закупівельної ціни. То згідно з новим законом граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 % оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки виходячи із закупівельної ціни, що не перевищують такі розміри:

Закупівельна ціна, гривень


Торговельна (роздрібна) надбавка до       закупівельної ціни, відсотків


До 100 включно


25


Більше 100 до 300 включно


23


Більше 300 до 500 включно


20


Більше 500 до 1000 включно


15


Більше 1000


10






		РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


"Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів"




		634-р




		05.09.2012


Діє з 05.09.2012

		1. Метою Концепції є формування підходів до створення, впровадження та функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що забезпечує передачу необхідних даних за запитами в автоматичному режимі, оновлення первинних даних у разі їх зміни, пошук та узагальнення необхідної інформації під час взаємодії державних органів.


2. Основним завданням створення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів є забезпечення:


· автоматизованої інформаційної взаємодії електронних інформаційних систем та баз даних державних органів, у тому числі прямого автоматичного обміну інформацією та взаємоузгодження логічно пов'язаних та інформаційно залежних реєстрів;


· автоматизованої міжвідомчої електронної взаємодії державних органів у процесі роботи, що проводиться із фізичними та юридичними особами з використанням єдиної, достовірної та несуперечливої інформації, що розміщена в електронних інформаційних системах та базах даних державних органів;


· електронного обслуговування фізичних та юридичних осіб за принципом "єдиного вікна" із застосуванням електронного цифрового підпису;


безпеки інформації відповідно до вимог законодавства про захист інформації та персональних даних.


Для реалізації концепції ще мають бути затверджені заходи.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

"Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"




		578




		30.07.2012


діє з 21.09.2012

		1. На сьогодні особа, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, перед прийняттям на роботу (службу) з метою встановлення її придатності за станом здоров'я до роботи (служби) зобов’язана пройти медичний огляд.

2. Медичний огляд особи - переможця конкурсу проводиться після отримання повідомлення про результати конкурсного відбору на заміщення вакантної посади державного службовця. 


3. Медичний огляд особи проводиться в закладах охорони здоров'я всіх форм власності, що мають ліцензію на медичну практику, акредитовані в установленому законодавством порядку та внесені у реєстр закладів охорони здоров'я, які проводять медичні огляди осіб, що претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, який ведеться Міністерством охорони здоров'я України.


4. Медична довідка про стан здоров'я особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, видається закладом охорони здоров'я у 2 дн. строк з дня звернення особи.



		НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

"Про затвердження Правил використання корисних властивостей лісів"




		502




		14.08.2012


діє з 21.09.2012

		1. Встановлено норми і вимоги щодо використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

2. У порядку загального використання корисних властивостей лісів громадяни мають право вільно, безоплатно та без видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів перебувати у лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника - у лісах приватної власності.


3. Використання корисних властивостей лісів у порядку спеціального використання поділяють на постійне або тимчасове. Тимчасове користування може бути довгостроковим та короткостроковим. Довгострокове тимчасове користування здійснюють на підставі договору довгострокового тимчасового користування лісами, який укладають між постійним лісокористувачем або власником лісів з одного боку та тимчасовим лісокористувачем — з іншого, після прийняття рішення відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

4. Загалом аналізуючи ці правила, експерти дійшли до висновку, що вони є недосконалими та не встановлюють жодних дієвих механізмів. Немає визначення термінів, методик визначення строків надання у довгострокове тимчасове користування лісів та розмірів лісових ділянок, що виділяються у тимчасове користування, рекреаційного навантаження, рекреаційної придатності. Також відсутня вимога, щодо обов’язкового долучення до договору довгострокового тимчасового користування лісами проекту спеціального використання корисних властивостей лісів на конкретній ділянці. Інакше неможливо перевірити якість виконання умов договору тимчасовим користувачем.





