Моніторинг за тематикою публічної адміністрації вищого та центрального рівнів,
конституційного й інформаційного права
(11.01.2016-17.01.2016)
Назва

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
Про внесення змін до Закону України «Про добровільне
об'єднання територіальних громад» щодо особливостей
державної реєстрації органів місцевого самоврядування як
юридичних осіб
Про наукову і науково-технічну діяльність

Номер

Дата
видання
(реєстрації)
Закони України
921-VIII
24.12.2015

Видавник
(ініціатор)

Етап
проходження

Верховна Рада України

925-VIII

25.12.2015

Верховна Рада України

Набуто чинності
(13.01.2016)
Набуто чинності
(13.01.2016)

848-VIII

26.11.2015

Верховна Рада України

Акти публічної адміністрації вищого та центрального рівнів
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
1169
30.12.2015
Кабінет Міністрів України
13 липня 2011 р. № 753
(постанова щодо залучення працездатних осіб до суспільно
корисних робіт в умовах воєнного стану)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
1121
23.12.2015
Кабінет Міністрів України
Кабінету Міністрів України
(постанова щодо дипломатичних і службових паспортів)
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
1166
18.12.2015
Кабінет Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 703
(постанова щодо віднесення деяких посад до відповідних
категорій посад державних службовців)
Про внесення змін до § 138 Регламенту Кабінету Міністрів
1179
09.12.2015
Кабінет Міністрів України
України
(постанова щодо порядку взаємодії з Рахунковою палатою)
Про внесення змін до Положення про Раду підприємців при
1108
23.12.2015
Кабінет Міністрів України
Кабінеті Міністрів України
(постанова)
Про внесення зміни до пункту 3 переліку центральних органів
1103
23.12.2015
Кабінет Міністрів України
виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за
виконання зобов'язань, що випливають із членства України в
міжнародних організаціях
(постанова)
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від
1087
25.11.2015
Кабінет Міністрів України
10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 667
(постанова щодо оптимізації системи ЦОВВ у частині діяльності

Набуто чинності
(13.01.2016)
крім окремих положень
Набуто чинності
(12.01.2016)
Набуто чинності
(12.01.2016)
Набуто чинності
(12.01.2016)
Набуто чинності
(12.01.2016)
Набуто чинності
(12.01.2016)
Набуто чинності
(12.01.2016)

Набуто чинності
(12.01.2016)

Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів)
Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації
15/5
06.01.2016
Міністерство юстиції України
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань
(наказ)
Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації
1100
23.12.2015
Кабінет Міністрів України
безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу
(постанова)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
1142
21.10.2015
Кабінет Міністрів України
11 березня 2011 р. № 238
(постанова щодо ведення Єдиного державного реєстру громадян,
які потребують поліпшення житлових умов)
Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з
1035
16.12.2015
Кабінет Міністрів України
тимчасово окупованої території на іншу територію України
та/або з іншої території України на тимчасово окуповану
територію
(постанова)
Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування
1177
30.12.2015
Кабінет Міністрів України
податку на додану вартість
(постанова)
Проекти нормативно-правових актів
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
3771
15.01.2016
Народний депутат України:
України щодо посилення відповідальності за публічне
Балога В.І.
заперечення тимчасової окупації територій України Російської
Федерації
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
3773
15.01.2016
Народний депутат України:
місцеві вибори» щодо врахування голосів виборців, які не
Бублик Ю.В.
підтримали жодного кандидата
Проект Закону про зміну системи регулювання економіки
3766
13.01.2016
Народний депутат України:
Продан О.П., Галасюк В.В.,
Кужель О.В., Юринець О.В.
Проект Закону про Національну митну службу України
3763
13.01.2016
Народний депутат України:
Антонищак А.Ф.
Южаніна Н.П., Острікова Т.Г.,
Кожем'якін А.А., Галасюк В.В.,
Грановський О.М., Висоцький С.В.,
Горват Р.І., Гудзенко В.І.,
Курячий М.П., Кришин О.Ю.,
Ляшко О.В., Кужель О.В.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
3759
12.01.2016
Кабінет Міністрів України
України які регулюють відносини, пов'язані з одержанням
документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у
відповідність із нормами Законів України «Про адміністративні

Набуто чинності
(13.01.2016)
Набуто чинності
(12.01.2016)
Набуто чинності
(13.01.2016)
Набуто чинності
(17.01.2016)

Набуто чинності
(12.01.2016)
Зареєстровано

Зареєстровано
Зареєстровано
Зареєстровано

Зареєстровано

послуги» і «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» (щодо державної реєстрації прав у результаті
вчинення нотаріальної дії)
Проект Закону про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і
перенесення забруднювачів
Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та
Європейською Комісією про участь України у програмі
«Креативна Європа»: програма Європейського Союзу для
сектору культури та креативності, та про співробітництво між
Україною та Європейським Союзом у підпрограмі «Медіа»
програми «Креативна Європа»
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запровадження наказного провадження у
цивільному та господарському судочинстві
(у частині електронного суду)
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
морські порти України» щодо функціонування інформаційної
системи портового співтовариства

3765

13.01.2016

Народний депутат України:
Сторожук Д.А.

Зареєстровано

0078

12.01.2016

Президент України

Зареєстровано

0077

11.01.2016

Кабінет Міністрів України

Зареєстровано

3769

14.01.2016

Президент України

Зареєстровано

3761

13.01.2016

Кабінет Міністрів України

Зареєстровано

11.01.2016 Президент України заявив, що в ситуації, коли Росія зірвала виконання своїх зобов’язань у рамках домовленостей у Мінську, Україна
наполягає на визначенні чітких строків виконання положень Мінських документів у 2016 році.
11.01.2016 Державна міграційна служба України розпочала запровадження паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки.
12.01.2016 «Укрзалізниця» розпочала готувати пропозиції щодо процедури подання позову до РФ через втрачене в АРК майно.
13.01.2016 Європейська комісія відкрила справу проти Польщі щодо закону про Конституційний суд.
13.01.2016 Британська асоціація платіжних карт розробила стандарти, які дозволяють всім перевізникам країни впровадити системи прийому
безконтактних платежів.
13.01.2016 в Мінську відбулася перша цього року зустріч у рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
13.01.2016 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі призупинила санкції щодо білоруських товарів (спецмита).
14.01.2016 Євросоюз підтримав Україну в позовах проти Росії в рамках СОТ.
14.01.2016 Л. Кучма обговорив хід мінських домовленостей з новим уповноваженим США.
14.01.2016 Президент України повідомив, що Україна ініціює створення міжнародного формату переговорів для повернення окупованого Росією Криму
(формат «Женева плюс»).
14.01.2016 Президент України повідомив, що найближчим часом направить до Верховної Ради останні законопроекти, які необхідні для запровадження
безвізового режиму для українських громадян з країнами Шенгенської зони.
14.01.2016 Президент України назвав першочерговим пріоритетом для країни в 2016 році забезпечення миру і повернення України на Донбас.
14.01.2016 у Верховній Раді відбулася нарада на тему: «Основні напрями децентралізації влади в Україні в 2016 році». В. Гройсман назвав основні
завдання щодо реформи децентралізації на 2016 рік (об'єднання територіальних громад; розподіл повноважень; підвищення спроможності органів
місцевого самоврядування; місцева демократія).
15.01.2016 Угода між урядом України та урядом США про повітряні перевезення набула чинності («відкрите небо»).
15.01.2016 Міноборони упорядкувало правила польотів авіації в повітряному просторі України (для затвердження КМУ подано кілька наказів).
17.01.2016 в Україні стартували вибори сільських старост.

