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ЗАКОНОДАВЧІ 

АКЦЕНТИ 

ТИЖНЯ, ЩО МИНУВ  

 

ЄВРОСОЮЗ  

1. Рада ЄС остаточно затвердила Угоду про асоціацію 

11 липня Рада Європейського Союзу схвалила Угоду про асоціацію 
між Україною та ЄС. Угода запрацює в повному обсязі з 1 вересня 
2017 року. 

 

2. «Екостандарт Євро-6» вводиться з 2020 року 

До 31 грудня 2019 року можна буде ввозити в Україну транспортні 
засоби, що мають діючий сертифікат відповідності екологічним 
нормам не нижче рівня «ЄВРО-5». Відповідно екостандарт не 
нижче рівня «ЄВРО-6» буде введений з 1 січня 2020 року. Закон 
«Про внесення змін до Закону «Про деякі питання ввезення на 
митну територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо 
посилення адаптаційної здатності та поетапного введення в Україні 
міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів» набув 
чинності 14 липня. 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

3. Держзамовлення за спеціальностями, що готують 

фахівців технічного профілю, підвищено 

Уряд ухвалив постанову «Про державне замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році». 
Постанова пропонує підвищити обсяги держзамовлення за 
спеціальностями, що готують фахівців технічного профілю, 
зокрема:   

ЦИТАТА 

ТИЖНЯ 

 

 

«Підприємець – 
це не посада. Це 
стан розуму 
людей, котрі 
прагнуть 
змінити 
майбутнє». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гай Кавасакі 
  
Керуючий директор 
компанії «Garage 
technology ventures», 
один з перших 
працівників компанії 
Apple Computer 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU14097.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU14097.html
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 «Транспорт»: порівняно із минулим роком збільшено на 2,3% і в тому числі за денною формою ■
навчання - на 3,2%; 

 «Природничі науки»: порівняно із минулим роком збільшено на 2,6% і в тому числі за денною ■
формою навчання - на 5,6%; 

 «Механічна інженерія»: порівняно із минулим роком збільшено на 4,2% і в тому числі за денною ■
формою навчання - на 5%;     

 «Автоматизація і приладобудування»:  порівняно із минулим роком збільшено на 2,2% і в тому ■
числі за денною формою навчання - на 1,4%. 

Разом із тим держзамовлення на вступ до ВНЗ в 2017 році буде скорочено на 20,7%. На 
фінансування держзамовлення у 2017 році виділено 23,7 млрд грн. На підготовку фахівців із 
вищою освітою буде використано 22,1 млрд грн.; на підготовку робітничих кадрів – 0,38 млрд грн; 
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) – 1,16 млрд грн. 

 

4. Внесено зміни до списку №1 виробництв, робіт, професій, посад для пільгових 

пенсій 

Уряд розширив списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає 
право на пенсію за віком на пільгових умовах. Йдеться про зміни до постанови КМУ від 
24.06.2016 р №461. Зокрема, до Списку №1 додані позиції: 

Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва; ■ 

Працівники, зайняті на роботах у зоні відчуження, сумарна щільність забруднення території якої ■ 
радіонуклідами становить 100 кБк/м2 і більше; 

рацівники, зайняті на видобутку і збагаченні уранової руди; ■ П

Робочі складів і баз зберігання та поставки пестицидів і хімічної продукції, безпосередньо ■ 
зайняті навантаженням, розвантаженням та складуванням пестицидів; 

Працівники, зайняті на видобутку і збагаченні уранової руди 50 і більше відсотків робочого ■ 
часу.  
Постанова КМУ від 04.07.2017 р №479, набирає чинності 01.01.2018 р. 

 
 

 

5. Компенсація відсотків за кредитами в аграрній сфері збільшена вдвічі 

До сих пір часткова компенсація за кредитами становила 50% від облікової ставки НБУ. Кабмін 
удвічі збільшив таку компенсацію (100% облікової ставки НБУ) для малих і середніх 
агровиробників і тих, хто вирощує і розводить велику рогату худобу. Зміни передбачені 
постановою Кабміну від 12 липня 2017 року № 502. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_06_24/an/1/KP160461.html#1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_06_24/an/1/KP160461.html#1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_07_04/an/1/KP170479.html#1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170502.html


 

 
 

3
 

6. Мінфін оприлюднив наступні розділи проекту Плану дій з реформування 

митниці 

Напрям 12 - «Правоохоронна та слідча діяльність» 

Напрям 13 - «Митний транзит» 

Напрям 14 - «Пост-митний контроль і аудит» 

Напрям 15 - «Права інтелектуальної власності» 

Напрям 16 - «Інформаційні та комунікаційні технології» 

Напрям 17 - «Інфраструктура та обладнання» 

Напрям 18 - «Митна лабораторія» 

Напрям 19 - «Внутрішній аудит» 

 
 
7.  Мінекономіки ініціює скасування штрафних санкцій у сфері ЗЕД

Мінекономіки оприлюднило проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність». 
Замість штрафів відомство рекомендує ввести поняття спеціальної санкції, яку вправі 
застосовувати Мінекономіки до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або до іноземного 
суб'єкта господарської діяльності. Застосуванню спеціальної санкції передує офіційне 
попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики терміном на 
45 к. дн., крім випадків застосування спеціальної санкції за проведення дій, які можуть зашкодити 
інтересам національної економічної безпеки. 
Спеціальна санкція не застосовується у разі отримання в 45-денний термін з дати направлення 
офіційного попередження матеріалів, які свідчать про усунення правопорушення або про 
відсутність порушення законодавства або в разі, коли порушення термінів розрахунків за 
зовнішньоекономічними операціями не перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро, або в випадку 
надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) усунення правопорушення. 

 

 

8. Реєстрація реорганізації або виділення юросіб, розташованих у різних 

областях, розподілена між держреєстраторами 

Реєстраційні дії щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення 
юридичних осіб, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних 
областей, буде здійснювати державний реєстратор. Зміни внесені в наказ Мін'юсту від 25.11.2016 
р № 3359/5. Наказ Мін'юсту від 30.06.2017 р № 2063/5 

 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/12%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/13%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82+.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/14%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%96%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82+.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/15%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/16%20%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/17%20%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/18%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/19%20%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30684.html
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

9. Штрафувати бізнес у зв'язку з кібератакою не будуть 

Штраф за несвоєчасну подачу податкових накладних не стягнуть, якщо накладні зареєструвати 
до кінця липня. Також платників податків зобов'язали відновити втрачену або пошкоджену 
інформацію до 31 грудня 2017 року. Відповідний Закон щодо незастосування штрафних санкцій 
за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних внаслідок несанкціонованого 
втручання в роботу комп'ютерних мереж платників податків (проект №6684) прийнятий 
Верховною Радою 13 липня. 

Федерація роботодавців України підтримує прийнятий Закон, оскільки, на відміну від 
законопроекту, розробленого Мінфіном, він містить більш змістовні й подовжені у часі заходи, 
спрямовані на захист платників податків, які постраждали внаслідок кібератаки. Водночас, з 
огляду на потенційні загрози нових кібератак, Федерація вважає, що і ухвалений 13 липня 
парламентом Закон, не є панацеєю. Адже необхідно не реагувати на кожний випадок форс-
мажору окремим законом, а заздалегідь забезпечити мінімізацію наслідків майбутніх кібератак. 
Тому два тижні тому Федерація звернулася до Президента, Верховної Ради і Прем'єр-міністра з 
пропозицією діяти на упередження.  

 

 
10. З кібератаками пропонують боротися по-новому 

Кібератаку можуть прирівняти до терористичного акту. Крім того, запропоновано ввести новий 
запобіжний захід - тимчасове блокування доступу до інформресурсу з інформацією, забороненою 
до поширення в Україні. Відповідний законопроект №6676 зареєстрований в Парламенті. Також 
повідомляється, що протягом найближчих двох тижнів в Україні очікують на нову хвилю 
кібератаки. 

 

11. Строки застосування санкцій за порушення трудового законодавства можуть 

обмежити 

Планується внести до низки законів зміни, які знизять тиск на підприємців, зокрема, за 
порушення трудового законодавства до підприємців зможуть застосувати фінансові санкції 
протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. 
Відповідний законопроект №6489 прийнятий за основу Верховною Радою. 

 

12. Пенсійна реформа прийнята за основу 

Законопроект №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 
пенсій», зокрема, пропонує для роботодавців: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62232
http://fru.ua/ua/events/business-events/zvernennia-fru-z-pryvodu-likvidatsii-naslidkiv-masshtabnoi-kiberataky
http://fru.ua/ua/events/business-events/zvernennia-fru-z-pryvodu-likvidatsii-naslidkiv-masshtabnoi-kiberataky
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62217
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH50900I.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62227
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Замінити механізм відшкодування пільгових пенсій на сплату роботодавцями підвищеної ■ 
ставки ЄСВ за працівників, зайнятих на особливо шкідливих і особливо важких роботах за 
Списками №1 і №2, на рівні 15% і 7% відповідно; 

 Змінити джерело фінансування виплати компенсації роботодавцям за створення робочого ■
місця. Виплату здійснювати не з бюджету Пенсійного фонду України, а з бюджету Державної 
служби зайнятості. 

 

13. Подовжено підвищене експортне мито на металобрухт 

Підвищене вивізне мито на брухт чорних металів у розмірі 30 євро за 1 тонну продовжено ще на 
рік. Закон «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів 
на внутрішньому ринку» №6382 прийнятий Верховною Радою 13 липня з поправками 
Президента. 

 

 

14.  Запропоновано антирейдерський варіант використання c/г земель

Пропонується вирішити питання використання масивів земель сільськогосподарського 
призначення, зокрема, в розрізі проблеми колективної власності на землю. Комітет ВР розглянув 
відповідний законопроект №6049-1 та рекомендував прийняти його за основу, враховуючи при 
підготовці до другого читання окремі положення законопроекту №6049. 

 
 

15.  Прийнято зміни до Держбюджету-2017

Закон про зміни до Держбюджету-2017 (урядовий проект №6600) прийнятий на вечірньому 
засіданні ВР 13 липня. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

16. Під час касового обслуговування можна буде використовувати електронний 

підпис 

НБУ унормував використання електронного підпису під час касового обслуговування клієнтів 
банків. Банки зможуть здійснювати касове обслуговування клієнтів з використанням 
електронного підпису, в тому числі електронного цифрового підпису. Зміни передбачені 
постановою НБУ від 11 липня 2017 року №62, яка вступила в силу 14 липня. 
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