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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОМІСЯЧНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ПРОЕКТУ “ДІАЛОГ”

УВАГА! НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ
1 лютого
 Закон України від 21.11.2013 № 709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів»
3 лютого
 Закон України від 10.10.2013 № 644-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при
народженні дитини»
4 лютого
 Наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 № 845 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та
Порядку його складання»
 Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.12.2013 № 1072 «Про внесення
зміни до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту
(метрополітену)»
 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.10.2013 № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні»
5 лютого
 Наказ Міністерства доходів і зборів України від 25.12.2013 № 848 «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів»
9 лютого
 Закон України від 10.10.2013 № 643-VII «Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”
щодо видів фінансових послуг»
12 лютого
 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868 «Про затвердження
Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 16.01.2014 N 719-VII “Про
Державний бюджет України на 2014 рік”, яким визначено:
Доходи - 395.304.327,7 тис. грн.
Видатки - 462.211.728,3 тис. грн.
Дефіцит - 71.564.275,4 тис. грн.
На 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу установлено в сумі
585.484.006,4 тис. грн.

Це видання стало можливим завдяки підтримці Американського народу, здійсненій через USAID. Зміст видання є
відповідальністю АМУ і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Мінімальну заробітну плату:
з 1 січня - 1218 грн. на місяць, у погодинному розмірі - 7,3 грн.;
з 1 липня - 1250 грн. на місяць, у погодинному розмірі - 7,49 грн.;
з 1 жовтня - 1301 грн. на місяць, у погодинному розмірі - 7,8 грн.
Прожитковий мінімум:
з 1 січня - 1176 грн.;
з 1 липня - 1207 грн.;
з 1 жовтня - 1256 грн.
Прожитковий мінімум на одну особу для тих, хто відноситься до основних соціальних
і демографічних груп населення, встановлено в розмірах:
для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1032 грн., з 1 липня - 1059 грн., з 1 жовтня - 1102
грн.;
для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1286 грн., з 1 липня - 1320 грн., з 1 жовтня
- 1373 грн.;
для працездатних осіб: з 1 січня - 1218 грн., з 1 липня - 1250 грн., з 1 жовтня - 1301 грн.;
для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 949 грн., з 1 липня - 974 грн., з 1
жовтня - 1014 грн.
Закон опубліковано в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” від 21.01.2014 та
застосовується з 1 січня 2014 року.
З 1 січня 2014 року вступили в дію зміни до законодавства щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і
водовідведення, що перебувають у комунальній власності (Закон України від
10.10.2013 р. №640-VII).
Зміни чітко врегульовують процес підготовки об’єкту централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення до передачі в концесію, а також процедуру проведення
концесійного конкурсу і передачі об’єкту в концесійне користування. Визначені також
особливості здійснення концесійної діяльності, порядок повернення об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення у разі припинення договору концесії.
Закон сприятиме застосуванню інституту концесії, як більш ефективного механізму
збереження, експлуатації та модернізації комунального майна територіальних громад.
Концесійна форма співпраці територіальної громади і приватного сектору економіки
передбачає, що концесіонер, отримуючи комунальне майно, як закінчений виробничий
цикл, бере на себе фінансування відновлення (утримання майна у належному робочому
стані) та поліпшення об’єкту концесії. Приватні інвестиції знімуть навантаження з місцевих бюджетів щодо подальшого функціонування та модернізації об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, при цьому забезпечуватимуть як
надходження до бюджету від раніше нерентабельних виробництв, так і зростання вартості комунального майна територіальних громад.
Довідка
У сфері природних монополій удосконалення системи управління здійснюється шляхом
залучення державно-приватного партнерства, зокрема, передачею підприємств водо, теплопостачання та водовідведення в оренду та концесію.
На початок грудня 2013 року у концесію здано 19 об’єктів, із них: 16 об’єктів водопостачання та водовідведення у Автономній Республіці Крим, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській та Хмельницькій областях; 2 об’єкти теплопостачання
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у Донецькій та Хмельницькій областях; 1 об’єкт з оброблення відходів у Автономній
Республіці Крим.
В оренду передано 22 об’єкти: 11 об’єктів водопостачання та водовідведення у Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях; 11 об’єктів теплопостачання у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Сумській областях
та м. Севастополі.
Укладено 9 угод спільної діяльності: 2 об’єкти водопостачання та водовідведення у
Тернопільській області; 7 об’єктів з переробки відходів у Донецькій, Закарпатській,
Київській та Кіровоградській областях.
Нормативно-правові акти
Кабмін постановою від 11.12.2013 N 970 затвердив Порядок проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, дія якого поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є надання послуг з утримання будинків, споруд та
прибудинкових територій, і фізичних та юридичних осіб, яким надаються зазначені
послуги.
Перерахунок проводиться не рідше одного разу на рік протягом кварталу, наступного
за періодом перерахунку, з урахуванням результатів перерахунків, проведених з початку звітного року, виходячи з фактично понесених у звітному періоді витрат на надання послуг щодо кожного будинку окремо з урахуванням обсягу наданих послуг в
межах тарифу, періодичності та строків надання послуг, установлених рішенням органу місцевого самоврядування, з урахуванням складених виконавцем планів та графіків виконання робіт, пов’язаних з наданням послуг.
Мінрегіон наказом від 11.01.2014 N 2 затвердив Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків.
Зазначаємо, що відповідно до п. 8 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів житлові будинки, побудовані за кошти юридичних і фізичних осіб,
можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт
у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено договором про будівництво, за умови відповідності їх санітарним, протипожежним і технічним вимогам.
Житлові будинки, в яких є побудовані за кошти державного та місцевих бюджетів квартири, що призначені, зокрема, для соціально незахищених верств населення (інвалідів,
учасників Великої Вітчизняної війни, багатодітних сімей, громадян, що постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо), приймаються в експлуатацію за умови
виконання у повному обсязі внутрішніх опоряджувальних робіт в таких квартирах.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 січня 2014 р. за N 160/24937 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Кабмін постановою від 18.12.2013 N 982 затвердив Порядок видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із
веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача
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або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката зазначеного дозволу.
Цей Порядок визначає процедуру видачі органом виконавчої влади з питань лісового
господарства АРК, територіальними органами Держлісагентства за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища
АРК, обласними, Київською, Севастопольською міськими держадміністраціями дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача
або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката зазначеного дозволу.
Так, постійні лісокористувачі, що виявили намір перевести земельні лісові ділянки до
нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, звертаються із заявою до органу виконавчої влади
з питань лісового господарства АРК, відповідних територіальних органів Держлісагентства за місцем розташування земельних лісових ділянок, до якої додаються такі документи:
обґрунтування необхідності переведення земельної лісової ділянки до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, та її розміру;
графічні матеріали, в яких зазначено місце розташування та розмір земельної лісової
ділянки.
Видача, відмова у видачі, переоформлення дозволу, видача його дубліката здійснюються відповідно до вимог Закону “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Міндоходів наказом від 05.12.2013 N 766 затвердило форму Податкової декларації
з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Зазначена декларація подається відповідно до пп. 265.7.5 п. 265.7 ст. 265 розд. XII Податкового кодексу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 січня 2014 р. за N 138/24915 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міндоходів наказом від 25.12.2013 N 848 затвердило Порядок оформлення і подання
скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, яким визнається процедура оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або
інших рішень органів доходів і зборів під час адміністративного оскарження.
Цей Порядок не застосовується при оскарженні рішень органів доходів і зборів, якщо
спеціальним законом встановлено інший порядок оскарження таких рішень, а також
при оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення.
Зокрема, передбачено, що скарга подається до органу доходів і зборів вищого рівня
протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків
рішення органу доходів і зборів, що оскаржується.
У разі якщо орган доходів і зборів приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати
розгляду скарги, зі скаргою до органу доходів і зборів вищого рівня.
Якщо відповідно до Податкового кодексу орган доходів і зборів самостійно визначає
грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням
податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне ос-
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карження такого рішення протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження такого рішення.
Скарга платника податку подається в письмовій формі та має включати інформацію,
визначену п. 4.1 розд. IV Порядку.
Скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, уповноваженим на
підписання скарги. Якщо скарга підписується представником платника податків, до
неї долучається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 січня 2014 р. за N 99/24876 та набирає
чинності з дня його офіційного опублікування.
Міндоходів наказом від 24.12.2013 N 845 затвердило форму Звіту про використання
коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання.
Зазначений звіт подається до закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у
якому платник податку завершує відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку,
що надав кошти під звіт.
Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримала такі кошти на
підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 січня 2014 р. за N 104/24881 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міндоходів та Мінфін спільним наказом від 04.12.2013 N 760/1031 затвердили Порядок взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та
місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями.
Цей Порядок регламентує взаємовідносини органів Міндоходів та органів Казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими
надходженнями і встановлюється з метою забезпечення повноти надходжень до бюджетів та здійснення в межах повноважень контролю за надходженнями до бюджетів
податків і зборів та інших платежів, у тому числі контролю за погашенням заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 грудня 2013 р. за N 2193/24725 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наказом від 08.01.2014 N
1/02-14 затвердив:
Типовий порядок обробки персональних даних;
Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю
за додержанням законодавства про захист персональних даних;
Порядок повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про
обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також
оприлюднення вказаної інформації.
Зокрема, передбачено, що обробка персональних даних здійснюється володільцем пер-
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сональних даних лише за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається Законом.
Згода суб’єкта на обробку його персональних даних повинна бути добровільною та
інформованою. Згода може надаватися суб’єктом у письмовій або електронній формі,
що дає змогу зробити висновок про її надання. Документи (інформація), що підтверджують надання суб’єктом згоди на обробку його персональних даних, зберігаються
володільцем впродовж часу обробки таких даних.
Контроль за додержанням суб’єктами перевірки законодавства про захист персональних даних здійснюється Уповноваженим та/або уповноваженими ним посадовими особами шляхом проведення перевірок: планових, позапланових, виїзних та безвиїзних.
Міндоходів наказом від 11.12.2013 N 793 затвердило форму податкової декларації
про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Мінінфраструктури наказом від 05.12.2013 N 983 затвердило зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, якими, зокрема, виключено
положення щодо дорожніх листів вантажного автомобіля. Відтак, основним документом на перевезення вантажів буде лише товарно-транспортна накладна.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 грудня 2013 р. за N 2197/24729 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, постановою від 29.11.2013 N 253 затвердила Процедуру встановлення тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення.
Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, при встановленні тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення і поширюється на всіх суб’єктів господарської
діяльності, які отримали у встановленому законодавством порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Роз’яснення центральних органів виконавчої влади
Розглядаючи питання розміщення та функціонування тимчасових споруд для
провадження господарської діяльності Держпідприємництво листом від 08.01.2014
N 47/0/20-14 нагадало, що підставою для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив’язки тимчасової споруди.
Замовник, який має намір встановити тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній
формі про можливість розміщення тимчасової споруди.
До заяви додаються: графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування
тимчасової споруди, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів тимчасової споруди з прив’язкою до місцевості; реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).
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Цей перелік документів є вичерпним.
Крім цього, Держпідприємництво роз’яснило, що Законом “Про благоустрій населених
пунктів” передбачено право, а не обов’язок власника тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення брати пайову участь
в утриманні цього об’єкта благоустрою на умовах договору.
Розглядаючи особливості притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення Закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” Міндоходів листом “Щодо
притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення Закону від 08.07.2010 р. N 2464-VI” від 08.01.2014 N 68/7/99-99-17-03-01-17 нагадало,
що посадові особи платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування несуть адміністративну відповідальність за:
порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску;
неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо
єдиного внеску;
подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі,
інших відомостей, передбачених Законом.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється в порядку,
встановленому Кодексом про адміністративні правопорушення, а саме статтею
1651 “Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, зокрема про порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (стаття 1651).
Штрафні санкції (штрафи) за порушення законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на органи доходів і зборів, повинні сплачуватись до державного бюджету за кодом бюджетної класифікації 21081100 “Адміністративні штрафи та інші
санкції” відповідно до наказу Мінфіну від 14.01.2011 р. N 11.
Розглядаючи питання застосування окремих положень постанови від 06.06.2013
N 210 “Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою” та Положення
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Нацбанк у листі від
24.01.2014 N 11-116/3159 зазначив, що відповідно до вимог, установлених п. 1 Постанови N 210 та п. 2.3 гл. 2 Положення N 637, обмежуються готівкові розрахунки між
підприємством (підприємцем) та фізособою, що здійснюються протягом одного дня.
Сплата за договором, загальна сума за яким перевищує 150000 грн., у різні дні частками, кожна з яких не перевищує встановленої суми обмеження, не суперечить законодавству.
Крім цього, Нацбанк роз’яснив, що вимоги, установлені гл. 2 Положення N 637 щодо
проведення готівкових розрахунків, не поширюються на банки та територіальні управління Нацбанку під час проведення розрахунків за реалізовані населенню/здані населенням дорогоцінні та банківські метали і монети.
Якщо банк здійснює розрахунки готівкою, пов’язані із забезпеченням власних виробничих (господарських) потреб, то на такі розрахунки банку поширюються обмеження,
установлені п. 1 Постанови N 210.
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Міндоходів листом “Про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2014
році” від 15.01.2014 N 693/7/99-99-15-03-01-17 нагадало, що для визначення розміру
земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
Держземагентство на виконання п. 289.3 ст. 289 Податкового кодексу листом від
10.01.2014 р. N 12-28-0.22-95/2-14інформувало Міндоходів про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2014 році.
Також Міндоходів зазначило, що згідно з п. 275.3 ст. 275 Кодексу ставки податку за
земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку
яких не проведено (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні,
міські ради виходячи із ставок податку, встановлених п. 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки,але не більше трикратного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, установлених п.
275.2 цієї статті.
З метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства Міндоходів наказом від 16.01.2014 N 25 затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності.
Зокрема, Міндоходів роз’яснило, що якщо договір оренди земель державної та комунальної власності підлягає поновленню і платник продовжує користуватися такою земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди та не отримав
письмового заперечення від орендодавця щодо використання земельної ділянки, то до
поновлення у встановленому порядку договору оренди земельної ділянки такий платник буде сплачувати орендну плату відповідно до умов попереднього договору, але не
нижче розміру, встановленого пп. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу.
Розглядаючи питання щодо оподаткування коштів, які виплачуються фізичній
особі - платнику єдиного податку другої групи, з Фонду соціального страхування
на випадок тимчасової втрати працездатності за період перебування на лікарняному, Міндоходів у листі “Щодо оподаткування ПДФО допомоги на випадок тимчасової втрати працездатності, отриманої платником єдиного податку” від 05.12.2013 N
6366/І/99-99-17-02-02-15 нагадало, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного зі
страхових випадків, зокрема, тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.
Враховуючи те, що допомога по тимчасовій непрацездатності повністю або частково
компенсує втрату доходу, то сума отриманої допомоги не є виручкою від реалізації товарів (робіт, послуг) фізичної особи - підприємця та, відповідно, не є об’єктом оподаткування єдиним податком, а отже оподатковується податком на доходи фізичних
осіб на загальних підставах, тобто за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

8

ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до статті
19 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» щодо списання
боргів за середньостроковими позиками, отриманими органами місцевого самоврядування» (№ 4043 від 28.01.2014).
Мета законопроекту - надання додаткових гарантій стабільної виплати заробітної платипрацівникам бюджетних установ, повноцінного утримання інфраструктури житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міст та поточного і
капітального ремонту житлового фонду.
Законопроект встановлює механізм списання боргів за середньостроковими позиками,
отриманими органами місцевого самоврядування у 2013 році, на суми невиконання у
відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів. Відповідне право надається Міністерству фінансів України.
Як говориться у Пояснювальній записці до законопроекту, у 2013 році в зв’язку із значним невиконанням доходної частини міського бюджету місцеві ради були вимушені
брати з єдиного казначейського рахунку короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів та середньострокові позики. Недостовірність закладених
Мінфіном при формуванні бюджету макроекономічних показників має складні наслідки для територіальних громад: не забезпечуються фінансовими ресурсами делеговані повноваження, доводяться обмежені щоденні ліміти, не проводяться в повному
обсязі платежі. Така ситуація не тільки ускладнює роботу місцевої влади, але й загострює проблеми соціального характеру.
Асоціація міст України неодноразово зверталася до Уряду та парламенту щодо необхідності вирішення цієї проблеми.
Мінсоцполітики на виконання плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.03.2013р. № 208-р, розробило проект Закону
України «Про соціальну роботу та послуги».
Цей законопроект покликаний врегулювати неузгодженості між чинними законами
«Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» у
визначеннях термінології, організації роботи. Значною мірою законопроект дублює
норми постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.2013р. №324 «Про затвердження
Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів» та від
14.11.2012р. №1039 «Про затвердження Критеріїв діяльності суб’єктів, що надають
соціальні послуги».
Законопроектом пропонується доповнити статтю 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» додатковим власним повноваженням, а саме: «визначення
потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах, затвердження програм надання соціальних послуг, забезпечення надання соціальних послуг, в тому числі шляхом соціального замовлення».
Додатково законопроектом пропонується визначити:
- єдину термінологію у сфері соціальної роботи та соціальних послуг;
- основні напрямки державної політики у системі соціальної роботи;
- підстави для визнання осіб, соціальних груп такими, що потребують соціальних послуг;
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- повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у сфері соціальної роботи та соціальних послуг;
- порядок надання соціальних послуг, форми соціального обслуговування, види соціальних робіт;
- права та гарантії громадян при проведенні соціальної роботи та наданні соціальних
послуг;
- гарантії працівникам, що надають соціальні послуги.
У зв’язку із підпорядкуванням у 2013 році центрів сім’ї, молоді структурним підрозділам соціального захисту населення, виникла необхідність у врегулюванні їх спільної
діяльності з надання соціальних послуг.
Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики підтримав проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування
операцій з надання житлово-комунальних послуг фізичним особам)» (р.№3521,
н.д. М.Рудьковський). Законопроект пропонує звільнити від оподаткування податком
на додану вартість плату за житлово-комунальні послуги населенню. На засіданні було
зауважено, що прийняття цих змін призведе до зменшення надходжень до Державного
бюджету. Також висловлювались думки щодо доцільності розгляду питання звільнення
плати за комунальні послуги від ПДВ у комплексі з питанням запровадження спрощеної системи оподаткування для комунальних підприємств.
АМУ підтримувала цей законопроект, оскільки він відповідає інтересам органів місцевого самоврядування, а також неодноразово зверталась до Уряду та парламенту щодо
необхідності запровадження системи спрощеного оподаткування для комунальних підприємств, звільнення від сплати ПДВ підприємств, які надають житлово-комунальні
послуги.

При підготовці використано матеріали офіційних сайтів Верховної Ради України, урядового порталу, центральних органів виконавчої влади, комп’ютерних систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.
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