ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за жовтень 2017 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 03.10.2017 N 2148-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій
11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (далі - Закон),
яким вносяться зміни до низки законів України: "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб", "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", "Про
індексацію грошових доходів населення", "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Зокрема, Законом проведено:
осучаснення розмірів пенсій, призначених в минулі роки з урахуванням
показника середньої заробітної плати за 2014, 2015, 2016 роки та із
застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1 %;
поновлення виплати пенсії працюючим пенсіонерам в повному обсязі;
зменшення величини оцінки одного року страхового стажу з 1,35 до 1,0;
збільшення з 1 січня 2018 року страхового стажу;
запровадження нового порядку виходу на пенсію залежно від наявного
страхового стажу;
зміна порядку визначення мінімального розміру пенсії;
запровадження єдиних правил призначення пенсій;
зміна порядку індексації та перерахунку пенсій.
Також внесено зміни щодо загальнообов'язкового державного
соціального страхування, стосовно збору та обліку єдиного внеску, соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку на
виробництві та професійних захворювань, на випадок безробіття, а також у
сфері зайнятості населення.
Законом також визначено, що з 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені
після набрання чинності Законом України "Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи" (крім осіб з інвалідністю I та II
груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій,
осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") на умовах законів України
"Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата
України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" у період роботи на
посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну
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службу" від 10 грудня 2015 року N 889-VIII, а також на посадах та на умовах,
передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус
суддів", виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.
Після звільнення з роботи виплата пенсії, призначеної відповідно до
зазначених законів, поновлюється.
Виплата працюючим пенсіонерам у період роботи на інших посадах
пенсій, призначених на умовах законів України "Про державну службу", "Про
прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і
науково-технічну діяльність", з 1 жовтня 2017 року поновлюється у розмірах,
що були встановлені відповідними законами.
Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України
"Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата
України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за
особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати
десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір
пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та
інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім окремих положень (опубліковано в газеті "Голос України" 10.10.2017).
2. Закон України
від 05.10.2017 N 2156-VІІІ
Про ратифікацію Протоколів N 15 та N 16 до Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод
Верховною Радою України ратифіковано Протоколи N 15 та N 16 (далі Протоколи) до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
підписані Україною 20 червня 2014 року.
Протокол N 15 набирає чинності в перший день місяця, що настає після
закінчення тримісячного строку від дати, коли всі Високі Договірні Сторони
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція)
висловили свою згоду на обов'язковість для них цього Протоколу, крім статті 4,
яка набирає чинності після закінчення шести місяців з дати набрання чинності
Протоколом N 15.
Протокол N 16 набирає чинності в перший день місяця, що настає після
закінчення тримісячного строку від дати, на яку десять Високих Договірних
Сторін Конвенції висловили свою згоду на обов'язковість для них цього
Протоколу.
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Зокрема, Протоколом N 15 вносяться зміни до преамбули та статей 21, 30,
35 Конвенції, відповідно до яких:
1) встановлюється, що Високі Договірні Сторони, відповідно до
принципу субсидіарності, несуть основну відповідальність за забезпечення прав
і свобод, визначених у цій Конвенції та протоколах до неї, користуються при
цьому свободою розсуду, яка є предметом юрисдикції Європейського суду з
прав людини, створеного цією Конвенцією, щодо здійснення нагляду;
2) передбачається, що вік кандидатів на посаду судді Європейського суду
повинен бути менше 65 років на день звернення Парламентської асамблеї за
списком з трьох кандидатів відповідно до статті 22 Конвенції;
3) строк прийняття Європейським судом справи до розгляду зменшується
із шести до чотирьох місяців (від дати постановлення остаточного рішення на
національному рівні) тощо.
У свою чергу, Протоколом N 16 Вищі судові установи Високої Договірної
Сторони наділяються правом звертатися до Європейського суду щодо надання
консультативних висновків з принципових питань, які стосуються тлумачення
або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією або протоколами до
неї, а також визначається порядок розгляду Європейським судом таких
звернень.
Відповідно до статті 10 Протоколу N 16 до Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод Україна заявляє, що найвищим судом,
визначеним для цілей пункту 1 статті 1 цього Протоколу, є Верховний Суд.
Закон набирає чинності через 10 днів з дня опублікування (опубліковано
в газеті "Голос України" 01.11.2017).
3. Закон України
від 05.10.2017 N 2155-VІІІ
Про електронні довірчі послуги
Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних
довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов'язки суб'єктів
правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення
державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері
електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади
здійснення електронної ідентифікації.
Визначено, що електронна довірча послуга – це послуга, яка надається
для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб'єктів, які довіряють
надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги.
Закон регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними
особами, суб'єктами владних повноважень у процесі надання, отримання
електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду
(контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих
послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної
ідентифікації.
Відносини, пов'язані з наданням електронних довірчих послуг та
електронною ідентифікацією, регулюються Конституцією України, Цивільним
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кодексом України, законами України "Про інформацію", "Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні
документи та електронний документообіг", "Про захист персональних даних",
цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами.
Державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та
електронної ідентифікації здійснюють:
Кабінет Міністрів України;
головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних
довірчих послуг;
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
організації спеціального зв'язку та захисту інформації;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання
національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного
суспільства;
Національний банк України (у банківській системі України).
Суб'єктами відносин у сфері електронних довірчих послуг є: користувачі
електронних довірчих послуг; надавачі електронних довірчих послуг; органи з
оцінки відповідності; засвідчувальний центр; центральний засвідчувальний
орган; контролюючий орган.
До складу електронних довірчих послуг входять:
створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного
підпису чи печатки;
формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката
електронного підпису чи печатки;
формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката
автентифікації веб-сайту;
формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;
реєстрована електронна доставка;
зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних
позначок часу та сертифікатів, пов'язаних з цими послугами.
Кожна послуга, що входить до складу електронних довірчих послуг, може
надаватися як окремо, так і в сукупності.
Електронні довірчі послуги надаються, як правило, на договірних засадах
надавачами електронних довірчих послуг.
Відповідно до статті 17 Закону, електронна взаємодія фізичних та
юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та
постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких
на паперових носіях не повинні містити власноручний підпис відповідно до
законодавства, а також автентифікація в інформаційних системах, в яких
здійснюється обробка таких електронних даних, можуть здійснюватися з
використанням електронних довірчих послуг або без отримання таких послуг,
за умови попередньої домовленості між учасниками взаємодії щодо порядку
електронної ідентифікації учасників таких правових відносин.

5

Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує
відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю
третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні
містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також
автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких
здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в
яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні
здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації державної форми власності, державні
реєстратори, нотаріуси та інші суб'єкти, уповноважені державою на здійснення
функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа
використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для
реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав
та/або обов'язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону,
застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи
печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують
захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від
безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх
копіювання.
Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях державної форми власності встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
Нотаріальні дії з використанням кваліфікованого електронного підпису
чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняються в порядку,
визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
нотаріату.
Здійснення правосуддя з використанням кваліфікованого електронного
підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняється в
порядку, встановленому законом.
Використання електронних довірчих послуг не змінює порядку вчинення
правочинів, встановленого законом.
Законом також внесено зміни до законів України "Про Національний банк
України", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".
Закон України від 22.05.2003 №852-ІV "Про електронний цифровий
підпис" визнано таким, що втратив чинність.
Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування, крім статті
10, яка набирає чинності з дня опублікування цього Закону (опубліковано в
газеті "Голос України" 07.11.2017).
4. Закон України
від 05.10.2017 N 2163-VІІІ
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Про основні засади забезпечення кібербезпеки України
Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту
життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави,
національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та
принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження державних
органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні
засади координації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки.
Відповідно до Закону, кібербезпека - захищеність життєво важливих
інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час використання
кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток інформаційного
суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення,
запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці
України у кіберпросторі.
Закон не поширюється на:
1) відносини та послуги, пов'язані із змістом інформації, що обробляється
(передається, зберігається) в комунікаційних та/або в технологічних системах;
2) діяльність, пов'язану із захистом інформації, що становить державну
таємницю, комунікаційні та технологічні системи, призначені для її
оброблення;
3) соціальні мережі, приватні електронні інформаційні ресурси в мережі
Інтернет (включаючи блог-платформи, відеохостинги, інші веб-ресурси), якщо
такі інформаційні ресурси не містять інформацію, необхідність захисту якої
встановлена законом, відносини та послуги, пов'язані з функціонуванням таких
мереж і ресурсів;
4) комунікаційні системи, які не взаємодіють з публічними мережами
електронних комунікацій (електронними мережами загального користування),
не підключені до мережі Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі
даних (крім технологічних систем).
Об'єктами кібербезпеки є:
1) конституційні права і свободи людини і громадянина;
2) суспільство, сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового
комунікативного середовища;
3) держава, її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і
недоторканність;
4) національні інтереси в усіх сферах життєдіяльності особи, суспільства
та держави;
5) об'єкти критичної інфраструктури.
Об'єктами кіберзахисту є:
1) комунікаційні системи всіх форм власності, в яких обробляються
національні інформаційні ресурси та/або які використовуються в інтересах
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних
органів та військових формувань, утворених відповідно до закону;
2) об'єкти критичної інформаційної інфраструктури;
3) комунікаційні системи, які використовуються для задоволення
суспільних потреб та/або реалізації правовідносин у сферах електронного
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урядування, електронних державних послуг, електронної комерції,
електронного документообігу.
Координація діяльності у сфері кібербезпеки як складової національної
безпеки України здійснюється Президентом України через очолювану ним Раду
національної безпеки і оборони України.
Кабінет Міністрів України забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері кібербезпеки, захист прав і свобод людини і
громадянина, національних інтересів України у кіберпросторі, боротьбу з
кіберзлочинністю; організовує та забезпечує необхідними силами, засобами і
ресурсами функціонування національної системи кібербезпеки; формує вимоги
та забезпечує функціонування системи аудиту інформаційної безпеки на
об'єктах критичної інфраструктури (крім об'єктів критичної інфраструктури у
банківській системі України).
Суб'єктами, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції
заходи із забезпечення кібербезпеки, є:
1) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
2) місцеві державні адміністрації;
3) органи місцевого самоврядування;
4) правоохоронні, розвідувальні і контррозвідувальні органи, суб'єкти
оперативно-розшукової діяльності;
5) Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно
до закону;
6) Національний банк України;
7) підприємства, установи та організації, віднесені до об'єктів критичної
інфраструктури;
8) суб'єкти господарювання, громадяни України та об'єднання громадян,
інші особи, які провадять діяльність та/або надають послуги, пов'язані з
національними інформаційними ресурсами, інформаційними електронними
послугами, здійсненням електронних правочинів, електронними комунікаціями,
захистом інформації та кіберзахистом.
Контроль за дотриманням законодавства при здійсненні заходів із
забезпечення кібербезпеки здійснюється Верховною Радою України в порядку,
визначеному Конституцією України.
Парламентський контроль за дотриманням законодавства про захист
персональних даних та доступ до публічної інформації у сфері кібербезпеки
здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Контроль за діяльністю із забезпечення кібербезпеки суб'єктів сектору
безпеки і оборони, інших державних органів здійснюється Президентом
України та Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному Конституцією
і законами України.
Законом вносяться зміни до законів України "Про Національний банк
України", "Про оборону України", "Про Службу зовнішньої розвідки України",
"Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".
Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 09.11.2017).
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Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 06.10.2017 N 307/2017
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста
З нагоди Дня юриста, Указом Президента України N 307/2017 присвоєно
почесне звання "Заслужений юрист України" начальникові управління Вищого
господарського суду України - ЯНЮК Ірині Анатоліївні.
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 N 815
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 щодо
уточнення деяких організаційних питань проведення конкурсу.
Зокрема, змінами зазначено, що умови проведення конкурсу
затверджуються наказом (розпорядженням) суб'єкта призначення або керівника
державної служби.
Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади
включають кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до
професійних знань.
Кандидати, у яких досвід роботи та/або подані документи не
відповідають установленим вимогам, не допускаються до тестування, про що їм
повідомляє спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління
персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.
Кандидат, якого не допущено до тестування, після усунення недоліків у
поданих ним документах у межах встановленого строку для подання таких
документів може подати їх повторно у передбаченому порядку. В іншому разі
кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс, про що зазначається у
протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.
Також постановою доповнено положення щодо особливостей проведення
конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 13 змін,
затверджених цією постановою, який набирає чинності з 6 листопада 2017 року
(опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 28.10.2017).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 N 810
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Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2
лютого 2011 р. N 98
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до пункту 6
постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та
склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що
направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями,
які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних
коштів", якою визначено, що строк відрядження як тимчасове переведення
суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення
правосуддя не може перевищувати один рік.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 03.11.2017).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.10.2017 N 806
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого
2011 р. N 98
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад
витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що
направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями,
які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних
коштів".
Зокрема, постановою визначено, що строк одного відрядження
визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30
календарних днів.
Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного
року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених
законодавством.
Особливості направлення працівників дипломатичної служби України у
довготермінове відрядження та на роботу до секретаріатів міжнародних
організацій за квотою України визначаються Законом України "Про
дипломатичну службу".
Постанова набирає чинності з дня її опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 02.11.2017).
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 18.10.2017 N 765-р
Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері
запобігання та протидії корупції на 2017 рік
Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено план заходів з
реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на
2017 рік.
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Центральним органам виконавчої влади разом з іншими державними
органами, відповідальними за виконання плану заходів доручено подати до 15
лютого Міністерству інформаційної політики інформацію про стан його
виконання для узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів
України.
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
від 26.10.2017 N 211
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного управління
державної служби України від 26 грудня 2007 року N 337
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції визнано
таким, що втратив чинність, наказ Головного управління державної служби
України від 26 грудня 2007 року N 337 "Про затвердження Методичних
рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції".

