ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за вересень 2017 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 05.09.2017 N 2145-VІІІ
Про освіту
Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації
конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і
юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає
компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері
освіти.
Закон запроваджує програму 12-річної повної загальної середньої освіти
для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти - з 1
вересня 2022 року; для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року.
Окрім того, Закон визначає види освіти, форми здобуття освіти, структуру
освіти, організаційно-правовий статус закладів освіти, встановлює автономію
закладу освіти, управління закладом освіти, права і обов’язки засновника
закладу освіти, а також удосконалює систему управління освітою, визначає
вимоги до формування змісту освіти, врегульовує питання економічної
діяльності закладів освіти.
Законом встановлено, що держава гарантує кожному громадянинові України
право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а
також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і
комунальних закладах освіти.
Право на безоплатну освіту забезпечується для здобувачів дошкільної та
повної загальної середньої освіти - за рахунок розвитку мережі закладів освіти
всіх форм власності та їх фінансового забезпечення у порядку, встановленому
законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх
громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно
або тимчасово проживають на території України; для здобувачів позашкільної,
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної
освіти - у закладах освіти чи інших суб’єктів освітньої діяльності за рахунок
фінансування з державного та/або місцевого бюджетів у порядку,
встановленому законодавством і для здобувачів вищої освіти - у закладах освіти
за рахунок фінансування з державного та/або місцевого бюджетів у порядку,
встановленому законодавством.
Також статтею 7 Закону визначено, що мовою освітнього процесу в закладах
освіти є державна мова.
Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право
на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та
початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної
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меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства
окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини
поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням
українською мовою.
Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на
навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної
середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного
народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства
окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу
України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з
навчанням українською мовою.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України,
гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи
національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або
через національні культурні товариства.
Зазначено також, що за особами, які здобули середню спеціальну освіту до
набрання чинності Законом України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII,
після набрання чинності цим Законом зберігаються існуючі професійні права.
Також цим Законом вносяться зміни до законів України: "Про загальну
середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту", "Про
військовий обов’язок і військову службу", "Про вищу освіту", "Про наукову і
науково-технічну діяльність".
Визнано такими, що втратили чинність: Закон України від 23.05.1991
№1060-ХІІ "Про освіту" ( в редакції від 23.03.1996 №100/96-ВР) та Постанова
Верховної Ради Української РСР "Про порядок введення в дію Закону
Української РСР "Про освіту".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім
окремих положень (опубліковано в газеті "Голос України" 27.09.2017).
2. Закон України
від 07.09.2017 N 2146-VІІІ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування
доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери
Законом внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема:
- уточнено поняття "державні цінні папери" - облігації внутрішніх і
зовнішніх державних позик та казначейські зобов’язання України, розміщені
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику (підпункт 14.1.441 пункту 14.1 статті 14 Кодексу);
- підпункт 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 викладено в новій редакції:
"141.4.10. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у
вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації
місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими
забезпечено державними або місцевими гарантіями, або у вигляді інших доходів
за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову
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політику, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані
державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету
позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному
бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку
України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та
виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 09.09.2017).
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 29.09.2017 N 299/2017
Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності
Президент України підписав указ про утворення Вищого суду з питань
інтелектуальної власності з місцезнаходженням у місті Києві.
Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності передбачено
пунктами 15, 40 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про судоустрій і статус суддів".
Указ набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 04.10.2017).
2. Указ Президента України
від 28.09.2017 N 296/2017
Про призначення суддів
Указом Президента України призначено у місцевих господарських судах на
посади:
судді господарського суду Дніпропетровської області - БЄЛІК Вікторію
Геннадіївну;
судді господарського суду Донецької області - ЧЕРНОВУ Оксану
Володимирівну;
судді господарського суду Кіровоградської області - ПОЛІЩУК Ганну
Борисівну;
суддів господарського суду Рівненської області: БЕРЕЖНЮК Віту
Вячеславівну, ЦЕРКОВНУ Наталію Федорівну;
судді господарського суду Сумської області - СПИРИДОНОВУ Надію
Олександрівну;
суддів господарського суду Харківської області: БУРАКОВУ Аллу
Миколаївну, ЖИГАЛКІНА Івана Павловича, РИЛЬОВУ Вікторію В'ячеславівну,
ШАТЕРНІКОВА Миколу Івановича;
судді господарського суду міста Києва - БАРАНОВА Дмитра
Олександровича.
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Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.09.2017 N 691
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 р. № 950
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 "Про затвердження
Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", якою змінено
назву Порядку, а саме: "Порядок проведення службового розслідування
стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання
корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування" та викладено його в новій редакції.
Зокрема, відповідно до Порядку стосовно осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для
цілей Закону України “Про запобігання корупції” (далі - Закон) прирівнюються
до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, може бути проведено службове розслідування:
у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов’язків,
перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло
значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству,
установі, організації чи об’єднанню громадян;
у разі недодержання посадовими особами місцевого самоврядування
законодавства про службу в органах місцевого самоврядування,
антикорупційного законодавства;
на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, або особи, яка для цілей Закону прирівнюється до
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або
підозри;
з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного
або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону в
інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері
протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання
корупції за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в
якому працює особа, стосовно якої пропонується проведення службового
розслідування, а у разі його відсутності - особи, яка виконує його обов’язки.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 26.09.2017).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.09.2017 N 719
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Про затвердження
електронних торгах

Порядку

реалізації

арештованих

активів

на

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок реалізації
активів на електронних торгах.
Зокрема, відповідно до цього Порядку, реалізації підлягають активи майно, майнові та інші права, на які накладено арешт у кримінальному
провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання
необґрунтованими активів та їх витребування та які:
передані Національному агентству з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Національне агентство) в управління (для реалізації або без визначення шляху
управління ними) на підставі ухвали слідчого судді, суду або згоди власника
активів, та підлягають реалізації на підставі частин четвертої та п’ятої статті 21
Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів";
перебувають в управлінні Національного агентства та підлягають реалізації
як захід самостійного виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну
конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів на підставі частин
другої та четвертої статті 23 Закону України "Про Національне агентство
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів".
Реалізація активів здійснюється на електронних торгах за принципом
аукціону засобами електронної торгової системи через веб-сайт організатора.
Організатор електронних торгів відбирається Національним агентством в
порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2017 року № 558 "Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які
здійснюють реалізацію арештованих активів".
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 30.09.2017).
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Державної судової адміністрації України
від 30.09.2017 N 929
Про визначення кількості суддів у Вищому суді з питань інтелектуальної
власності
Наказом ДСА України, за погодженням з Вищою радою правосуддя від
30.09.2017 № 3065/0/15-17 визначено загальну кількість суддів у Вищому суді з
питань інтелектуальної власності – 21 посаду.
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2. Рішення Вищої ради правосуддя
від 05.09.2017 N 2646/0/15-17
Про затвердження Положення про проведення конкурсів для призначення
на посади державних службовців у судах, органах та установах системи
правосуддя
Рішенням Вищої ради правосуддя затверджено Положення про
проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у
судах, органах та установах системи правосуддя, відповідно до частини першої
статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року N 246 (в редакції
постанови КМУ від 18 серпня 2017 року N 648).
Положення визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття
вакантної посади державної служби у судах, органах та установах системи
правосуддя (далі - конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно
виконувати посадові обов'язки.
Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в
установленому законом порядку вимог до професійної компетентності
кандидата на зайняття вакантної посади державної служби (далі - посада) на
основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок,
моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов'язків.
Положенням визначено умови проведення конкурсу на зайняття вакантної
посади державної служби .
Зокрема, рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби категорії "А" приймає суб'єкт призначення.
Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби категорії "Б" - керівника апарату апеляційного, місцевого
суду та їх заступників) приймає суб'єкт призначення, про що інформує голову
відповідного суду або особу, яка виконує його обов'язки, шляхом надіслання до
відповідного суду рішення в електронній формі.
Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби категорії "Б" - начальника територіального управління ДСА
України та його заступника приймає Голова ДСА України.
Рішення про оголошення конкурсу на зайняття інших вакантних посад
державної служби категорій "Б" і "В" у судах, органах та установах системи
правосуддя приймає керівник державної служби в державному органі.
Конкурс проводиться поетапно:
1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;
2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність встановленим законом
вимогам;
5) проведення тестування та визначення його результатів;
6) розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім
кандидатів на посади державної служби категорії "В");
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7) проведення співбесіди та визначення її результатів;
8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця
конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду державної
служби оприлюднюється:
на зайняття посад державної служби категорії "А" - на Єдиному порталі
вакансій державної служби Національного агентства України з питань
державної служби (далі - НАДС), офіційних веб-сайтах суб'єкта призначення,
Вищої ради правосуддя, НАДС;
на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" - на Єдиному
порталі вакансій державної служби НАДС, офіційних веб-сайтах державного
органу, до якого проводиться конкурс, НАДС. Конкурс на зайняття вакантних
посад державної служби категорії "А" проводить Комісія.
Для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби
категорій "Б" і "В" у судах, органах та установах системи правосуддя Головою
ДСА України утворюються конкурсні комісії у складі голови і членів комісії за
пропозиціями керівника державної служби або особи, яка виконує його
повноваження у відповідному органі.
У разі неможливості утворення в місцевому суді постійної конкурсної
комісії така комісія може утворюватися Головою ДСА України одноразово для
проведення конкретного конкурсу за пропозиціями керівника державної служби
у цьому суді або начальника територіального управління ДСА України з числа
державних службовців цього суду, відповідних апеляційного суду та
територіального управління ДСА України.
Тестування та визначення результатів тестування проходить відповідно до
Порядку.

