ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за січень 2017 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 17.01.2017 N 1817-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення містобудівної діяльності" (далі - Закон) вносяться
зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та законів
України "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про
землеустрій", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про благоустрій населених
пунктів", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про відповідальність за
правопорушення у сфері містобудівної діяльності", "Про ліцензування видів
господарської діяльності" щодо скасування визначення категорій складності
об'єктів будівництва, зміни процедури реєстрації декларацій об'єктів із
середніми та значними класами наслідків (відповідальності) на отримання
дозволу на виконання будівельних робіт та прийняття їх в експлуатацію.
Зокрема, Законом викладено в новій редакції статтю 32 Закону щодо
категорій складності об`єктів будівництва. Відтепер оцінювати об'єкт будуть
тільки за класами наслідків (відповідальності).
Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд - це характеристика
рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які постійно або
періодично перебуватимуть на об'єкті або які знаходитимуться зовні такого
об'єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов'язаних із припиненням
експлуатації або з втратою цілісності об'єкта.
Клас наслідків визначається відповідно до вимог будівельних норм,
стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із
законодавством.
Визначено, що усі об'єкти поділяються за такими класами наслідків
(відповідальності):
незначні наслідки - СС1;
середні наслідки - СС2;
значні наслідки - СС3.
Віднесення об'єкта до певного класу наслідків (відповідальності)
здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником
будівництва. Об'єкту присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності)
за одним із критеріїв, встановлених частиною п'ятою цієї статті.
Правильність визначення класу наслідків (відповідальності) перевіряється
під час проведення експертизи проектів, якщо здійснення такої експертизи є
обов'язковим відповідно до закону.
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Під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю на
об'єктах самочинного будівництва клас наслідків таких об'єктів визначається
самостійно відповідними органами державного архітектурно-будівельного
контролю або із залученням експертної організації чи експерта, який має
відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Визначено, що з дня набрання чинності цим Законом об'єкти будівництва:
I та II категорій складності належать відповідно до об'єктів з незначними
(СС1) наслідками;
III та IV категорій складності належать відповідно до об'єктів з середніми
(СС2) наслідками;
V категорії складності належать відповідно до об'єктів із значними (СС3)
наслідками.
Замовник має право виконувати будівельні роботи після:
- подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних
робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо об'єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать
до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об'єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання
дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об'єктів будівництва,
затвердженим Кабінетом Міністрів України;
- видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного
контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом
наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та
значними (СС3) наслідками.
Також Законом посилено відповідальність за правопорушення у сфері
містобудівної діяльності. Так, суб'єкти містобудування, які є замовниками
будівництва об'єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або ті, що
виконують функції замовника і підрядника одночасно, несуть відповідальність у
вигляді штрафу за такі правопорушення, зокрема:
- виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх
виконання, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні - у
розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
- виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх
виконання, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні,
вчинене щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об'єктів з незначними наслідками (СС1), - у розмірі тридцяти шести
прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
- неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу
права на будівництво об'єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника
чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного
нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної
документації у випадках, коли подання такої інформації є обов'язковим згідно із
законодавством, - у розмірі двадцяти прожиткових мінімумів для працездатних
осіб.
Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 10.02.2017).
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Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 18.01.2017 N 15
Питання оплати праці працівників державних органів
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено:
схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати
праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році;
розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;
перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп
оплати праці;
Умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах;
Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують
функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України, Управління адміністративними будинками Державного управління
справами, Управління адміністративними будинками Управління справами
Апарату Верховної Ради України;
Порядок преміювання державних службовців, які займають посади
державної служби категорії "А";
Положення про застосування стимулюючих виплат державним
службовцям.
Зокрема, Положенням про застосування стимулюючих виплат державним
службовцям зазначено, що до додаткових стимулюючих виплат державним
службовцям належать надбавки:
- за інтенсивність праці;
- за виконання особливо важливої роботи.
Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо
важливої роботи (далі - надбавки) встановлюються державним службовцям у
відсотках до посадового окладу.
Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з
урахуванням таких критеріїв:
- якість і складність підготовлених документів;
- терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;
- ініціативність у роботі.
Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється
державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:
- виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів
державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів,
проведення експертизи таких актів;
- виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційновиконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення
ефективності управління.

4

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи
надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1
січня 2017 року ( опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 20.01.2017).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.01.2017 N 48
Про внесення змін до Положення про Національне агентство України з
питань державної служби
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Положення про
Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року
N 500 щодо розширення повноважень НАДС, відповідно до законодавства.
Зокрема, доповнено такі повноваження НАДС:
- надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби
оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування
особами, на яких поширюється дія Законів України "Про державну службу" та
"Про службу в органах місцевого самоврядування";
- веде облік кількісного складу державних службовців міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, проводить аналіз такого
складу, за результатами якого готує пропозиції щодо підвищення ефективності
управління персоналом;
- організовує в установленому законодавством порядку проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації єдиної
державної політики у сфері державної служби;
- забезпечує в установленому законодавством порядку доступ до
публічної інформації, розпорядником якої є НАДС, а також розгляд запитів на
інформацію;
- проводить перевірку поданих державними органами наказів
(розпоряджень) про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його
умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби та в
разі відсутності зауважень узагальнює і розміщує подану інформацію на своєму
офіційному веб-сайті;
- здійснює методичну підтримку служб управління персоналом
державних органів, розроблення та впровадження методики управління
персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку;
- веде облік державних службовців категорії "А", строк повноважень яких
закінчується, а також тих, що після звільнення не працевлаштовані в
установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня
закінчення строку призначення на посаду;
- формує та оновлює базу даних щодо вакантних посад державної служби
категорії "А" та ініціює перед суб'єктом призначення проведення конкурсу на
такі посади;
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- затверджує перелік посад працівників державних органів, які виконують
функції з обслуговування, за поданням керівника державної служби у
відповідному органі;
- організовує у випадках та порядку, передбачених законом, проведення
спеціальної перевірки в новоутворених державних органах до прийняття
рішення щодо утворення у зазначених органах структурного підрозділу,
відповідального за таку перевірку.
Постанова набирає чинності з дня опублікування ( опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 07.02.2017).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.01.2017 N 45
Про внесення змін до Порядку доступу до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку
доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року
N 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень" щодо порядку доступу приватних виконавців та членів Громадської
ради доброчесності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Відтепер, відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
члени Громадської ради доброчесності, що діють при Вищій кваліфікаційній
комісії суддів України мають право на безоплатний та повний доступ до
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для здійснення перевірки
та аналізу інформації щодо відповідності судді (кандидата на посаду судді)
критеріям професійної етики та доброчесності.
Постанова набирає чинності з дня опублікування ( опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 04.02.2017).
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.01.2017 N 10
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України та визнання
таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2010 р. N 2042
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку
ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 740 щодо
надання членам та уповноваженим працівникам секретаріату Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України дозволу на повний доступ до судових
рішень Єдиного державного реєстру судових рішень.
Окрім цього, постановою внесено зміни до Положення про Міністерство
юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2
липня 2014 року N228, якою виключено повноваження Міністра юстиції
України як члена Вищої ради правосуддя.
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Постанова набирає чинності з дня опублікування ( опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 20.01.2017).
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Рішення Вищої ради правосуддя
від 24.01.2017 №54/0/15-17
Про затвердження Порядку відрядження судді до іншого суду того самого
рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)
Відповідно до частини п'ятої статті 55 Закону України від 2 червня 2016
року N 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" Вищою радою правосуддя
затверджено Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і
спеціалізації за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
погодженим із Державною судовою адміністрацією України.
Порядок встановлює процедуру відрядження судді як тимчасового
переведення до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення
правосуддя (далі - відрядження судді).
Процедура підготовки та ухвалення рішення про відрядження судді
регулюється Регламентом Вищої ради правосуддя, Регламентом Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України та Положенням про Державну судову
адміністрацію України.
Рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на
підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Зокрема, Порядком визначено, що підставами для відрядження судді є:
- неможливість здійснення правосуддя у відповідному суді;
- виявлення надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді;
- припинення роботи суду у зв'язку зі стихійним лихом, військовими
діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними
обставинами.
Підстави для відрядження судді встановлюються Державною судовою
адміністрацією України, у тому числі за зверненнями Вищої ради правосуддя,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судів, територіальних управлінь
Державної судової адміністрації України.
Також Порядком зазначено, що відповідно до підпункту 7 пункту 16 1
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, абзацу 2 пункту 1,
пункту 11 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
Вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення
Президентові України подання про відрядження судді як тимчасове
переведення, до 30 вересня 2018 року.
2. Рішення Вищої ради правосуддя
від 24.01.2017 №52/0/15-17
Про затвердження Регламенту Вищої ради правосуддя
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Вищою радою правосуддя затверджено Регламент Вищої ради правосуддя
(далі - Регламент), який
регулює процедурні питання здійснення нею
повноважень, визначених Конституцією України, законами України "Про Вищу
раду правосуддя" (далі - Закон), "Про судоустрій і статус суддів", іншими
законами України, порядок підготовки, розгляду та прийняття Вищою радою
правосуддя (далі - Рада), її Дисциплінарними палатами та іншими органами
рішень, а також інші питання діяльності Ради.
Зокрема, Регламентом регулюються питання щодо:
- призначення судді на посаду;
- порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
- здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження
щодо судді;
- утворення органів для розгляду справ щодо дисциплінарної
відповідальності суддів;
- розгляду скарги на рішення відповідних органів про притягнення до
дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
- звільнення судді з посади;
- надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи
арештом;
- тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
- щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів;
- переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження
судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;
- припинення відставки судді;
- погодження кількості суддів у суді.

