ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за квітень 2017 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 23.03.2017 N 1985-VІІІ
Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків
29 квітня 2017 року набрав чинності Закон України "Про спрощення
процедур реорганізації та капіталізації банків", який спрямований на
забезпечення стабільності банківської системи шляхом оптимізації процедур
реорганізації та капіталізації банків.
Передбачається, що банк або банки мають право здійснити реорганізацію
шляхом приєднання до іншого банку за спрощеною процедурою, визначеною
цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України та
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
У спрощених процедурах, визначених цим Законом, не можуть брати
участі банки, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні
заходи (санкції) на підставі Закону України "Про санкції", а також банки,
власниками прямої та/або опосередкованої істотної участі в яких є особи, до
яких застосовано такі санкції.
Окрім цього, Законом визначено кінцевий термін дії цього Закону, він діє
до 1 серпня 2020 року (опубліковано в газеті "Голос України" 28.04.2017).
2. Закон України
від 06.04.2017 N 2002-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони
здоров'я
Законом вносяться зміни до Основ законодавства України про охорону
здоров'я, Господарського кодексу України, Закону України "Про публічні
закупівлі", щодо комплексного реформування системи охорони здоров'я
України задля створення мережі державних та комунальних закладів охорони
здоров'я з достатнім рівнем їх фінансування для надання ефективного та
своєчасного медичного забезпечення населення.
Зокрема, Законом визначено, що залежно від форми власності заклади
охорони здоров'я утворюються та функціонують як державні, комунальні,
приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні
заклади охорони здоров'я не підлягають приватизації.
За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров'я державної
власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні підприємства або
державні установи.
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За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров'я
комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні
некомерційні підприємства або комунальні установи.
Заклади охорони здоров'я приватної власності не обмежені у виборі
організаційно-правової форми.
Заклади охорони здоров'я, утворені в результаті реорганізації державних
та комунальних закладів охорони здоров'я - державних та комунальних установ,
можуть мати відокремлене майно (в тому числі кошти), закріплене за ними на
праві оперативного управління, самостійний баланс, самостійно затверджувати
штатний розпис, мати рахунки в установах банків, печатки.
Зміна основного виду діяльності державного та комунального закладу
охорони здоров'я з медичного обслуговування населення (медична практика) у
зв'язку із зміною його організаційно-правової форми забороняється.
Крім цього, зазначено, що не підлягають реорганізації в казенні
підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони
здоров'я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України,
Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони
здоров'я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Передбачається також, що керівників державних та комунальних закладів
охорони здоров'я будуть призначати на посаду уповноваженим виконавчим
органом управління власника закладу охорони здоров'я на конкурсній основі
шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п'яти років.
Фінансове забезпечення охорони здоров'я може здійснюватися за
рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів
юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом.
Дія Закону України "Про публічні закупівлі" не поширюється на послуги
за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються
відповідно до закону.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім
підпункту 3 (щодо нової редакції статті 18 Основ законодавства України про
охорону здоров'я) пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1
січня 2018 року (опубліковано в газеті "Голос України" 05.05.2017).
3. Закон України
від 06.04.2017 N 2005-VІІІ
Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо
захисту трудових прав працівників
Законом внесено зміни до частини другої статті 42 Кодексу законів про
працю України, який доповнено переліком працюючих осіб, яким надається
переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку
із змінами в організації виробництва і праці, це працівникам, яким залишилося
менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має
право на отримання пенсійних виплат.
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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 29.04.2017).
4. Закон України
від 13.04.2017 N 2020-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
поліпшення умов ведення будівельної діяльності
Законом вносяться зміни до Кодексу цивільного захисту України та
законів України "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання
містобудівної діяльності" щодо поліпшення умов ведення будівельної
діяльності.
Замовники будівельних робіт більше не повинні отримувати від
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту вихідні дані та вимоги, необхідні
для розроблення та проектування інженерно-технічних заходів цивільного
захисту. Заходи цивільного захисту об'єктів будівництва визначаються в
проектній документації відповідно до будівельних норм.
Функція центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту
зводиться до нормування в будівництві заходів цивільного захисту під час
проектування та будівництва.
Крім того, в Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності"
по-новому визначено термін технічні умови - це комплекс умов і вимог до
інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його
розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб
забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- та газопостачання,
водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод і
телекомунікації.
Відтепер виконавцем робіт зі створення об'єктів архітектури може бути
тільки акредитована особа з вищою профільною освітою та досвідом роботи від
3 років. Раніше допускалося проходження акредитації особою без вищої освіти,
але з досвідом роботи понад 10 років. Таким чином, планується досягти
підвищення професійного рівня виконавців у будівельній сфері.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 11.05.2017).
5. Закон України
від 13.04.2017 N 2021-VІІІ
Про
відновлення
платоспроможності
підприємств

державних

вугледобувних

Відповідним Законом підлягають зупиненню до 1 січня 2019 року
виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо
державних вугледобувних підприємств, які підлягають виконанню в порядку,
встановленому Законом України "Про виконавче провадження", знімаються
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арешти та заборони відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, крім
рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат
(компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами,
відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про
стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування, заборгованості із сплати єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Зазначено, що справи про банкрутство державних вугледобувних
підприємств до 1 січня 2019 року не порушуються. Провадження у справах про
банкрутство державних вугледобувних підприємств, порушені до дня набрання
чинності цим Законом, підлягають припиненню, крім випадків, якщо ліквідація
відбувається за рішенням власника.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 03.04.2017 №93/2017
Про призначення суддів
Указом Президента України призначено у місцевих господарських судах
на посади:
судді господарського суду Вінницької області - НЕШИК Ольгу
Степанівну;
суддів господарського суду Запорізької області: БОЄВУ Олену Сергіївну,
ГОРОХОВА Ігоря Сергійовича, ЯРЕШКО Оксану Володимирівну;
судді господарського суду Сумської області КОТЕЛЬНИЦЬКУ Вікторію
Леонідівну.
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.04.2017 N 301
Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на
державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок атестації
осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння
державною мовою, з метою забезпечення виконання вимог Закону України
"Про державну службу".
Атестація проводиться з метою визначення рівня вільного володіння
державною мовою осіб, які претендують на зайняття посади державної служби,
відповідно до вимог щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей.
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Проводить атестацію буде уповноважений вищий навчальний заклад вищий навчальний заклад, який відповідно до ліцензії здійснює підготовку
здобувачів вищої освіти в галузі знань "Публічне управління та
адміністрування", перелік цих навчальних закладів оприлюднюється на їх
офіційних веб-сайтах, а також на офіційних веб-сайтах НАДС та МОН.
Послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення
щодо вільного володіння державною мовою (його дубліката) платні.
Зокрема, постановою визначено, що для організації та проведення
атестації уповноважений вищий навчальний заклад утворює атестаційну
комісію. Атестаційна комісія проводить свою роботу у строки, визначені
графіком атестаційних сесій, що за пропозицією голови атестаційної комісії
затверджується керівником уповноваженого вищого навчального закладу.
Атестаційні сесії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на
місяць. Уповноважені вищі навчальні заклади розміщують на своєму
офіційному веб-сайті графік проведення атестаційних сесій та порядок
реєстрації осіб для проходження атестації.
Визначено, що атестація проходить в письмовій та усній формі.
Атестація у письмовій формі включає: письмове завдання з використанням
технологій тестування, письмовий переказ тексту з фахових питань. Атестація в
усній формі включає: ділову розмову за визначеним сценарієм, повідомленняпрезентацію на встановлену атестаційною комісією тему.
Крім цього, вільне володіння державною мовою також підтверджується
для осіб, які мають такі документи:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до
2000 року, з оцінкою "5" за вивчення української мови;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані
після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови
не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра,
магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою "відмінно" за вивчення
української мови;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями
українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова;
філологія.
Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може
звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про
видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії
документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.
Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та
особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку, відповідним уповноваженим
вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з
повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10
календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).
Посвідчення діє безстроково.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр" 29.04.2017).
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2. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19.04.2017 N 265-р
Про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання
корупції до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної
системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які
перетинають державний кордон
Розпорядженням Кабінету Міністрів України визначено Національне
агентство з питань запобігання корупції користувачем системи "Аркан" інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо
контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний
кордон.
Адміністрацію Державної прикордонної служби зобов`язано в місячний
строк вжити заходів, спрямованих на забезпечення доступу Національного
агентства з питань запобігання корупції до зазначеної системи.
Розпорядження набирає чинності з дня прийняття.

