
Моніторинг 
актів чинного законодавства та змін до них, 

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

Період: травень 2013

Назва нормативного акта Номер акта

Дата 
прийняття 
(набрання 
чинності)

Предмет правового регулювання/ основні нововведення

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких 

законів України щодо призначення 
та індексації пенсії"

231-VII 14.05.2013
діє з 

01.07.2013

1. З 1 липня 2013 року період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 
зараховуватиметься до страхового стажу.
2. Страхові внески за період перебування у декретній відпустці сплачуватиме 
роботодавець виходячи з нарахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та 
пологами: ЄСВ у такому випадку складатиме 33,2% від цієї суми. Разом із цим з 
працівниці утримуватимуться 2% з суми допомоги у зв’язку з вагітністю і 
пологами.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ

"Про затвердження Змін до 
Інструкції про порядок приймання 

іспитів для отримання права 
керування транспортними 

засобами та видачі посвідчень 
водія"

176 22.02.2013
діє з 

24.05.2013

Для отримання міжнародного посвідчення водія необхідно подати наступні 
документи:

 заяву, встановленої форми;
 ксерокопію національного посвідчення водія та пред'являють оригінал 

цього посвідчення;
 фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см на матовому папері.

Міжнародне посвідчення водія видається терміном на 3 роки.
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