ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за листопад 2016 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 03.11.2016 N 1730-VІІІ
Про
заходи,
спрямовані
на
врегулювання
заборгованості
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств
централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії
Закон визначає комплекс організаційних та економічних заходів,
спрямованих на забезпечення сталого функціонування теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання
і водовідведення.
Дія цього Закону поширюється на відносини із врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті
енергоносії.
Зокрема, реструктуризації підлягає кредиторська заборгованість
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний
газ, використаний станом на 1 липня 2016 року для виробництва теплової та
електричної енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води (без
урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів
річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), не
погашена станом на 31 грудня 2016 року.
Реструктуризація заборгованості за спожитий природний газ, що підлягає
врегулюванню відповідно до цього Закону, здійснюється шляхом розстрочення
на 60 календарних місяців рівними частинами з першого числа місяця
укладення договору без відстрочення погашення заборгованості та з
можливістю дострокового погашення.
На реструктуризовану заборгованість не нараховуються неустойка
(штрафи, пені), проценти річних, інфляційні нарахування, крім випадків
повного або часткового нездійснення платежів за договором про
реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього Закону.
Ідентичні умови та правила застосовують і для реструктуризації боргів
підприємств централізованого водопостачання, водовідведення за спожиту
електричну енергію, використану для виробництва та надання послуг із
централізованого водопостачання, водовідведення, послуг із централізованого
постачання холодної води та послуг із водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем).
Взаєморозрахунки проводяться у порядку та на умовах, затверджених
Кабінетом Міністрів України, за рахунок видатків державного бюджету на
погашення заборгованості з різниці в тарифах.
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Окрім цього, Законом вносяться зміни до Закону України "Про виконавче
провадження", зокрема, до частини першої статті 34 цього Закону, якими
визначено, що у разі "включення підприємств, що виробляють, транспортують
та постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення
та постачання гарячої води, підприємств централізованого водопостачання та
водовідведення, що надають послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, послуги з постачання холодної води та послуги з
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), до реєстру
підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості
відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті
енергоносії", з виконавчих проваджень, стягувачами за якими є Національна
акціонерна компанія "Нафтогаз України", її дочірня компанія "Газ України",
Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз", постачальники електричної
енергії, а боржниками - підприємства, що виробляють теплову енергію,
транспортують та постачають теплову енергію, надають послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води, та підприємства
централізованого водопостачання та водовідведення, що надають послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з постачання
холодної води та послуги з водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)", виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 29.11.2016).
2. Закон України
від 03.11.2016 N 1731-VІІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих
навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово
окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
Законом вносяться зміни до законів України "Про вищу освіту", "Про
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та "Про
житловий фонд соціального призначення".
Зокрема, статтю 2 Закону України "Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції" доповнено положеннями щодо
запровадження мораторію на період проведення антитерористичної операції на
виконання тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами,
тимчасово переміщеними науковими установами кредитних та інших
договірних зобов'язань (крім договорів про надання освітніх послуг), які
виникли до переміщення на підконтрольну українській владі територію у
зв`язку із проведенням антитерористичної операції.
Визначено, що на час проведення антитерористичної операції
забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості
тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених
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наукових установ із зобов'язань за кредитними та іншими договорами (крім
договорів про надання освітніх послуг), що не припинилися, з дня
опублікування наказу про зміну їх місцезнаходження центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади, тимчасово переміщені
наукові установи мають право використовувати передане їм на праві
господарського відання майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі
для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх
утворення та в межах їх цивільної правоздатності. Обсяг повноважень з
управління майном, яке було передане в господарське відання тимчасово
переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових
установ, може бути розширено порівняно з правами, наданими цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами, на тимчасовій основі, до моменту
повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України
або до дати набрання чинності Указом Президента України про завершення
проведення антитерористичної операції або військових дій на території
України. Дія цього положення не поширюється на повноваження з відчуження
тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами, тимчасово
переміщеними науковими установами майна, віднесеного до основних фондів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності (опубліковано в
газеті "Голос України" 29.11.2016).
3. Закон України
від 15.11.2016 N 1736-VІІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування
фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди,
завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг
Законом внесено зміни до законів України "Про банки і банківську
діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо
відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних
осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових
послуг.
Законом внесено зміни щодо обмеження діяльності банків, зокрема,
банкам забороняється здійснювати без відображення в зобов'язаннях та активах
банку операції шляхом залучення коштів фізичних осіб з метою їх прямого
розміщення в кредити.
У разі виконання банком функцій повіреного, агента, іншого
представника або посередника із залучення коштів фізичних осіб на користь
третіх осіб (включаючи небанківські фінансові установи) банк зобов'язаний
попередньо ознайомити у письмовій формі фізичних осіб про те, що такі кошти
не є банківським вкладом фізичної особи, на який поширюються гарантії,
встановлені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб".

4

Також Законом внесено зміни до Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб" щодо порядку задоволення вимог до
банку, оплата витрат та здійснення платежів в результаті ліквідації та продажу
майна (активів) банку. Зокрема, Законом зазначено, що Фонд або уповноважена
особа Фонду у разі недостатності майна банку звертається до пов'язаної з
банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам
та/або банку шкоди, та/або пов'язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій
або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, з
вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку. Фонд або уповноважена
особа Фонду також має право заявити вимоги до небанківської фінансової
установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що
згідно з цим Законом прирівнюються до вкладів.
Кошти, стягнуті з пов'язаних із банком осіб як відшкодування шкоди, а
також з небанківських фінансових установ, зазначених в абзаці першому цієї
частини, включаються до ліквідаційної маси банку.
У разі невиконання зазначених вимог Фонд звертається з такими
вимогами до суду. Такі вимоги забезпечуються накладенням арешту на грошові
кошти та майно осіб, до яких вони заявлені, у порядку забезпечення позову.
Ліквідація неплатоспроможного банку не є підставою для закінчення
судового розгляду на підставі поданого Фондом позову до пов'язаної з банком
особи та не є підставою для звільнення від відповідальності пов'язаної з банком
особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або
банку шкоди, та/або пов'язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або
бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду.
Окрім цього, Законом доповнено, що до вкладу прирівнюються кошти,
які залучені від фізичної особи як позика або вклад до небанківської фінансової
установи через банк, що виступив повіреним за відповідним договором і на
день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування
вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та
інших фінансових послуг" віднесений до категорії неплатоспроможних, якщо
при цьому банком не було поінформовано фізичну особу під розпис про
непоширення на такі кошти гарантій, передбачених цим Законом, а фізична
особа, яка розмістила, надала такі кошти, прирівнюється до вкладника.
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ретельно вивчити документи
щодо кожної фізичної особи, яку прирівняно до вкладника і кошти якої
прирівняні до вкладу цим пунктом, і не пізніше 20 робочих днів з дня набрання
чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних
осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових
послуг" розпочати за рахунок коштів Фонду у межах суми відшкодування,
визначеної частиною першою статті 26 цього Закону, виплату відшкодування
коштів фізичним особам, які набули право на таке відшкодування у зв'язку з їх
прирівнянням до вкладників
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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 18.11.2016).
4. Закон України
від 15.11.2016 N 1734-VІІІ
Про споживче кредитування
Закон визначає загальні правові та організаційні засади споживчого
кредитування в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій
сфері.
Закон
регулює
відносини
між
кредитодавцями,
кредитними
посередниками та споживачами під час надання послуг споживчого
кредитування. Для комплексного регулювання відповідних відносин вносяться
зміни до Цивільного кодексу України, законів України "Про захист прав
споживачів", "Про банки і банківську діяльність".
Зокрема, Законом надано визначення щодо термінів:
договір про споживчий кредит - вид кредитного договору, за яким
кредитодавець зобов'язується надати споживчий кредит у розмірі та на умовах,
встановлених договором, а споживач (позичальник) зобов'язується повернути
кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах,
встановлених договором";
кредитодавець - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до
закону має право надавати споживчі кредити;
реальна річна процентна ставка - загальні витрати за споживчим
кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого
кредиту;
споживач - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про
споживчий кредит;
споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються споживачу
(позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб,
не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або
виконанням обов'язків найманого працівника.
Інші терміни в цьому Законі вживаються відповідно до значень,
наведених у Цивільному кодексі України, Законі України "Про захист прав
споживачів" та законах України з питань регулювання ринків фінансових
послуг.
Закон не поширюється на:
договори, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування
рахунку зі строком погашення кредиту до одного місяця, та кредитні договори,
що укладаються на строк до одного місяця;
договори позики, що не передбачають сплати процентів чи будь-яких
інших платежів за користування наданими за такими договорами грошовими
коштами;
кредитні договори, метою яких є надання споживачу права вчиняти
правочини з фінансовими інструментами, якщо такі правочини вчиняються за
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участю чи за посередництвом кредитодавця або іншого професійного учасника
ринку цінних паперів;
кредити, що надаються за договорами, укладеними в результаті
врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, затвердженої судом;
кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних
програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу
фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови
кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом;
несанкціонований овердрафт, що є перевищенням суми операції,
здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що
обумовлений договором між кредитодавцем та споживачем і не є
прогнозованим за розміром та часом виникнення;
кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує
однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення
кредитного договору;
кредити, що надаються ломбардами у разі передання предмета застави на
збереження ломбарду, за умови що зобов'язання споживача обмежуються
вартістю предмета застави.
До кредитів у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту,
що становить від одного до трьох місяців або на вимогу, застосовуються лише
вимоги частини першої, пунктів 1 і 2 частини другої статті 7, статей 8 - 10,
частин першої - четвертої статті 12, статті 13, частини шостої статті 15, статті
18 цього Закону.
Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 10.12.2016).
5. Закон України
від 17.11.2016 N 1764-VІІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи
управління автомобільними дорогами загального користування
Законом вносяться зміни до деяких законодавчих актів щодо
реформування системи управління автомобільними дорогами загального
користування.
Зокрема, змінами до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
розширено повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі
транспорту і зв'язку, які відповідно до Закону здійснюють управління
автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в
межах адміністративно-територіальної одиниці.
Визначено, що органами, що здійснюють управління автомобільними
дорогами загального користування, є:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами
загального користування державного значення;
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Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська
міська державні адміністрації.
Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року та вводиться в дію одночасно
з набранням чинності законом про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо створення державного дорожнього фонду (опубліковано в газеті
"Голос України" 10.12.2016).
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 09.11.2016 N 806
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з
питань державної реєстрації
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, якою установлено, що
до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових
прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень,
передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень", а також у разі проведення реєстраційних дій
на підставі рішень судів, що набрали законної сили до запровадження
відповідної інформаційної взаємодії, державна реєстрація речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень на підставі рішень судів проводиться за
зверненням заявника з дотриманням вимог, установлених підпунктом 1 пункту
2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності".
Також, постановою внесено зміни до ряду постанов Кабінету Міністрів
України з питань порядку реєстрації речових прав на нерухоме майно, зокрема,
змінами, до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N
1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень" передбачається, що у разі надходження до суб'єкта державної
реєстрації прав або нотаріуса рішення суду про заборону вчинення
реєстраційних дій, що набрало законної сили, або заяви власника об'єкта
нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного
об'єкта нерухомого майна державний реєстратор, уповноважена особа
невідкладно реєструє таке рішення чи заяву в базі даних заяв.
У разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено
наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних
дій або заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення
реєстраційних дій щодо цього самого майна державний реєстратор невідкладно
за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє
державну реєстрацію прав з обов'язковим посиланням на зареєстроване у базі
даних заяв рішення суду чи заяву власника об'єкта нерухомого майна.
Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону
вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє
власника об'єкта нерухомого майна шляхом надсилання повідомлення на
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електронну адресу, зазначену в Державному реєстрі прав як адресу для
зворотного зв'язку.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 16.11.2016).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.11.2016 N 928
Про реалізацію пілотного проекту з організації діяльності централізованої
закупівельної організації
Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства
економічного розвитку і торгівлі щодо реалізації до 31 грудня 2017 р. пілотного
проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації (далі пілотний проект) відповідно до пункту 36 частини першої статті 1 Закону
України "Про публічні закупівлі" та затвердив Порядок реалізації пілотного
проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації.
Порядок визначає особливості діяльності централізованої закупівельної
організації (далі - закупівельна організація) в інтересах Секретаріату Кабінету
Міністрів України та центральних органів виконавчої влади (далі - замовники)
в рамках реалізації пілотного проекту з організації діяльності закупівельної
організації (далі - пілотний проект).
Під час реалізації пілотного проекту закупівельна організація та
замовники керуються Конституцією та законами України, указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими
актами законодавства.
Зокрема, Порядком визначено, що закупівельна організація набуває всіх
прав та обов'язків замовників, що визначені Законом, та несе відповідальність
згідно із законами.
Закупівельна організація в інтересах замовників оприлюднює інформацію
про закупівлю, визначає процедуру закупівлі, розглядає та приймає рішення
щодо скарг суб'єктів оскарження процедури закупівлі, надає роз'яснення щодо
тендерної документації та усуває порушення процедури закупівлі, розглядає
тендерні пропозиції, звертається за підтвердженням інформації, наданої
учасниками процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств,
установ та організацій відповідно до їх компетенції, визначає переможця та
приймає рішення про намір укласти з ним договір.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" 13.12.2016).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11.11.2016 N 905-р
Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ
Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію запровадження посад
фахівців з питань реформ та зобов`язано Національне агентство з питань
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державної служби разом із центральними органами виконавчої влади розробити
план заходів щодо її реалізації.
Метою Концепції є створення необхідних умов для підготовки та
реалізації національних реформ шляхом оновлення і посилення кадрового
потенціалу через залучення на державну службу кваліфікованих і компетентних
фахівців - фахівців з питань реформ.
Зокрема, Концепцією передбачено, що фахівці з питань реформ - це
державні службовці, призначені на такі посади за результатами відкритого
конкурсу відповідно до вимог і в порядку, що визначені Законом України "Про
державну службу".
Посади фахівців з питань реформ - це посади державної служби категорій
"А", "Б" і "В" з посадовими обов'язками, що передбачають підготовку та
реалізацію ключових національних реформ (визначення проблем, підготовка
пропозицій та планів заходів щодо їх розв'язання, підготовка проектів
відповідних актів законодавства, організація та участь у виконанні згаданих
планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації), на які поширюються
спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці
державних службовців.
Фахівці з питань реформ проходять щороку оцінювання результатів своєї
службової діяльності на загальних підставах відповідно до Закону України
"Про державну службу". Основним критерієм оцінювання є успішність
виконання фахівцем з питань реформ завдань та заходів відповідно до планів,
які затверджуються керівником державної служби в державному органі.

