ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за серпень 2017 року
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 23.08.2017 №251/2017
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня
незалежності України
З нагоди Дня незалежності України, за значний особистий внесок у
державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм
Указом Президента України присвоєно почесне звання "Заслужений юрист
України" судді Вищого господарського суду України у відставці –
БОРДЕНЮК Євгенії Миколаївні.
2. Указ Президента України
від 30.08.2017 №254/2017
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня
2017 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці
держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації", введеного в дію Указом
Президента України від 13 лютого 2017 року N 32"
Указом Президента України введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року "Про стан виконання
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року
"Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації",
введеного в дію Указом Президента України від 13 лютого 2017 року N 32",
яким Рада національної безпеки і оборони України, зокрема, зобов`язала
Кабінет Міністрів України:
врегулювати питання щодо заборони державним органам, підприємствам,
установам і організаціям державної форми власності закуповувати послуги
(укладати договори) з доступу до мережі Інтернет у операторів (провайдерів)
телекомунікацій, у яких відсутні документи про підтвердження відповідності
системи захисту інформації встановленим вимогам у сфері захисту інформації;
організувати
першочергове
підключення
до
національної
телекомунікаційної мережі державних органів згідно з переліком,
підготовленим Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, та забезпечити виконання цими органами
основних вимог до розміщення телекомунікаційних вузлів вказаної мережі,
передбачивши поетапне підключення до національної телекомунікаційної
мережі всіх державних органів, підприємств, установ та організацій державної
форми власності;
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підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Верховної
Ради України законопроект щодо непоширення дії мораторію на здійснення
заходів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання незалежно
від форми власності у сфері криптографічного та технічного захисту державних
інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена
законом;
підготувати за участю Служби безпеки України та подати в
установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо
розмежування кримінальної відповідальності за злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних
мереж і мереж електрозв'язку, вчинені щодо державних та інших
інформаційних
ресурсів,
щодо
об'єктів
критичної
інформаційної
інфраструктури та інших об'єктів, а також відповідного розмежування
підслідності;
забезпечити безумовне виконання державними органами законодавства у
сфері технічного захисту інформації, а також оперативно реагувати в
установленому порядку на виявлені порушення;
забезпечити фінансування видатків на проектування захищеного центру
обробки даних для розміщення державних електронних інформаційних
ресурсів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 01.09.2017).

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 09.08.2017 N 572
Про внесення змін у примітки до схеми посадових окладів на посадах
державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції
державних органів у 2017 році
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до примітки до
схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці
з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року N 15 "Питання
оплати праці працівників державних органів", відповідно до якої посадові
оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів
(група 4) установлюються відтепер на 3 відсотків нижче від посадового окладу
керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого
цією схемою.
Крім цього, примітки доповнені новим пунктом, відповідно до якого
посадові оклади державних службовців, які виконують функції із забезпечення
кібербезпеки,
кіберзахисту
та
безпеки
інформаційних
технологій,
підвищуються на 20 відсотків.
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Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 15.08.2017).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.08.2017 N 640
Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Типовий порядок
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців, що визначає процедуру проведення оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців, які займають посади державної
служби категорій "А", "Б" і "В" (далі - оцінювання).
Зокрема, постановою визначено, що метою оцінювання є визначення
якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також
прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар'єри,
визначення потреби у професійному навчанні.
Учасниками процесу оцінювання є: державний службовець;
безпосередній керівник державного службовця, який займає посаду державної
служби категорії "Б" або "В"; керівник самостійного структурного підрозділу (у
разі наявності), в якому працює державний службовець, який займає посаду
державної служби категорії "Б" або "В"; суб'єкт призначення; служба
управління персоналом.
Оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу
(розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на
займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість
місяців.
Оцінювання
проводиться
на
підставі
ключових
показників
результативності, ефективності та якості службової діяльності державного
службовця, визначених з урахуванням його посадових обов'язків, а також
дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у
сфері запобігання корупції.
Визначено, що оцінювання проводиться щороку у жовтні - грудні за
період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових
показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про проведення
оцінювання.
Оцінювання проводиться поетапно:
визначення та перегляд завдань і ключових показників;
оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених цим Типовим
порядком);
визначення результатів оцінювання та їх затвердження.
Визначення завдань і ключових показників для кожного державного
службовця проводиться у грудні року, що передує звітному, або протягом п'яти
робочих днів після призначення (переведення) на посаду.
Установлено, що кожному державному службовцю встановлюється від
трьох до п'яти завдань на період, що підлягає оцінюванню.
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Державний службовець:
бере участь у визначенні своїх завдань і ключових показників, а також у
їх періодичному перегляді;
аналізує виконання визначених завдань і ключових показників;
ознайомлюється з визначеними завданнями і ключовими показниками;
бере участь в оціночній співбесіді;
ознайомлюється з результатами оцінювання.
Також постановою визначено, що оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців за 2018 рік проводиться у такі строки:
визначення завдань і ключових показників результативності,
ефективності та якості - у грудні 2017 року;
оціночна співбесіда, визначення та затвердження результатів оцінювання
- у жовтні - грудні 2018 року.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 29.08.2017).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 18.08.2017 N 648
Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246, виклавши
його в новій редакції.
Також визначено, що розміщення наказу (розпорядження) про
оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби та умови його
проведення суб'єктом призначення або керівником державної служби в
державному органі через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій
державної служби Національного агентства з питань державної служби, а також
подача особою, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, документів,
визначених у пункті 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 березня 2016 року N 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 року, N 648), через Єдиний портал вакансій державної
служби Національного агентства з питань державної служби здійснюються
після початку функціонування відповідної компоненти програмно-технічного
забезпечення такого порталу.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 30.08.2017).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.08.2017 N 576-р
Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії
корупції
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України ухвалено Стратегію
комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, метою реалізації якої є
створення та розбудова системи комплексних, послідовних та скоординованих
антикорупційних комунікацій, в якій антикорупційна реформа є ефективним
інструментом запобігання та протидії корупції на державному, інституційному
та побутовому рівні, а в суспільстві формується довіра до антикорупційних
ініціатив Уряду та зменшується толерантність до будь-яких проявів корупції.
Зокрема,
основними
стратегічними
цілями
розвитку
сфери
антикорупційних комунікацій з урахуванням сучасного стану і тенденцій
розвитку України на період до 2020 року є:
формування довіри до державної антикорупційної політики та надання
загальної підтримки у реалізації антикорупційної реформи;
координованість дій державних органів та інших учасників
антикорупційних комунікацій під час об'єктивного інформування суспільства
щодо проведення антикорупційної реформи;
формування "нульової толерантності" до корупції в суспільстві шляхом
застосування масових антикорупційних комунікацій з широким колом
громадян, а також ефективних комунікацій державних органів.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Державної судової адміністрації України
від 08 .08.2017 року N 842
Про визначення кількості суддів у господарських судах України
Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" і рішення Вищої ради правосуддя від 27.07.2017 N 2274/0/15-17,
наказом Державної судової адміністрації України визначено згідно з мережею
господарських судів України Кількісний склад суддів у місцевих та
апеляційних господарських судах України, у кількості 844 суддів.
Накази Державної судової адміністрації України від 18 серпня 2010 року
N 120, від 17 січня 2011 року N 10, від 26 червня 2014 року N 91, від 5 червня
2015 року N 78, від 19 квітня 2016 року N 78 стосовно судів, перелік яких
зазначений у Кількісному складі суддів господарських судів України,
визначеному пунктом 1 цього наказу, визнано такими, що втратили чинність.
Наказ набирає чинності з 01 вересня 2017 року.
2. Наказ МВС України та Державної судової адміністрації України
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2017 р. за N 1149/31017
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Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
внутрішніх справ України, Державної судової адміністрації України від 06
вересня 2004 року N 1003ДСК/149/04ДСК
Відповідно до наказу, Наказ Міністерства внутрішніх справ України,
Державної судової адміністрації України від 06 вересня 2004 року N
1003ДСК/149/04ДСК "Про затвердження Інструкції про порядок організації
підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до
суду, а також охорони приміщень суду", визнано таким, що втратив чинність.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Наказ Міністерства фінансів України
від 28.07.2017 №669
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2017 р. за N 1040/30908
Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон
Наказом Міністерства фінансів України внесено зміни до Інструкції про
службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року N 362) щодо
службових відряджень державних службовців.
Зокрема, визначено, що службовим відрядженням вважається поїздка
працівника за розпорядженням керівника органу державної влади (поїздка
державного службовця - за розпорядженням керівника державної служби).
Державному службовцю, який направлений у службове відрядження,
заробітна плата за весь період відрядження виплачується відповідно до Закону
України "Про державну службу".
Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного
року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених
законодавством.
Також уточнено, що витрати на відрядження відшкодовуються лише за
наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме:
транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому
числі електронних квитків за наявності посадкового талона, якщо його
обов'язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді
транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами
транспорту, в тому числі на чартерні рейси; рахунків, отриманих із готелів
(мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання
відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання;
страхових полісів тощо.
У разі здійснення Інтернет-замовлення проїзних документів на автобусні
пасажирські перевезення підставою для відшкодування витрат на придбання
електронного квитка є роздрукований на паперовому носії проїзний документ.
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У разі повернення проїзного документа на автобусні пасажирські
перевезення до звіту додаються роздруковані на паперовому носії документи на
повернення або лист (акт, довідка) про повернення проїзного документа,
складений компанією-продавцем, у якому зазначаються сума повернутих
коштів, комісійні та/або інші збори, пов'язані з його поверненням.
Також, у разі якщо працівник застосував платіжну картку для проведення
розрахунків у безготівковій формі, йому відшкодовується збір за переказ
грошових коштів електронними засобами (згідно з правилами платіжної
системи) за наявності документального підтвердження його сплати (виписка з
карткового рахунку або інший документ на паперовому носії, що підтверджує
суму сплаченого збору).
У разі відрядження з України до іноземних держав - згідно з наказом про
відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів
перебування працівника у відрядженні (відповідних первинних документів
та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування
працівника у відрядженні - відміток прикордонних служб про перетин кордону,
проїзних документів, рахунків на проживання тощо).
У разі відсутності відповідних підтвердних документів добові витрати
відрядженому працівникові не відшкодовуються.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Наказ Національного агентства з питань держслужби та Мінюсту
від 30.08. 2017 року N 177/2769/5
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Наказом Національного агентства з питань держслужби та Міністерства
юстиції України визнано такими, що втратили чинність:
наказ Національного агентства України з питань державної служби та
Міністерства юстиції України від 06 травня 2016 року N 97/1328/5 "Про
затвердження тестових питань";
наказ Національного агентства України з питань державної служби та
Міністерства юстиції України від 29 травня 2017 року N 110/1740/5 "Про
внесення змін до Переліку тестових питань, затвердженого наказом
Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства
юстиції України від 06 травня 2016 року N 97/1328/5" (зі змінами).
Наказ набирає чинності з 15 вересня 2017 року.

