Моніторинг за тематикою публічної адміністрації, конституційного й інформаційного права
(21.02.2016-29.02.2016)
Назва

Дата
Видавник
видання
(ініціатор)
(реєстрації)
Закони України
Конституційне право та публічна адміністрація
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією
989-VIII
04.02.2016
Верховна Рада України
Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в
Україні
Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів 1006-VIII
16.02.2016
Верховна Рада України
України» щодо виключення кандидатів у народні депутати України з
виборчого списку партії у багатомандатному окрузі
Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань
Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України
щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово
окупованій території України

Номер

842-VIII

26.11.2015

Верховна Рада України

990-VIII

04.02.2016

Верховна Рада України

Етап
проходження

Підписано Президентом
(26.02.2016)
Опубліковано в «Голосі України»
від 26.02.2016 № 36
Набуто чинності
(27.02.2016)
Набуто чинності
(23.02.2016)
Опубліковано в «Голосі України»
від 23.02.2016 № 33

Інформаційне право
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
954-VIII
28.01.2016
Верховна Рада України
Опубліковано в «Голосі України»
системи державного управління у книговидавничій сфері
від 24.02.2016 № 34
Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про правовий статус
938-VIII
26.01.2016
Верховна Рада України
Опубліковано в бюлетені «Офіційний
іноземців та осіб без громадянства» щодо підстав для видачі посвідки
вісник України»
на тимчасове проживання представникам іноземних засобів масової
від 26.02.2016 № 14
інформації
Акти публічної адміністрації вищого та центрального рівнів
Конституційне право та публічна адміністрація
Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію
станом на
Урядовий офіс з питань європейської
Оприлюднено
між
Україною
та
Європейським
Союзом
10.01.2016
інтеграції
(23.02.2016)
(за 2015 рік)
Про затвердження Річної національної програми співробітництва
45/2016
12.02.2016
Президент України
Опубліковано в бюлетені
Україна – НАТО на 2016 рік
«Офіційний вісник України»
(указ)
від 26.02.2016 № 14
Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
68/2016
26.02.2016
Президент України
Ухвалено
(указ)
Про затвердження зразків документів, необхідних для оформлення,
1633
25.12.2015
Міністерство внутрішніх
Опубліковано в бюлетені
обміну, вилучення, тимчасового затримання паспорта громадянина
справ України
«Офіційний вісник України»
України, та журналів їх обліку
від 23.02.2016 № 13
(наказ)
Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного
6
16.01.2016
Національне агентство України з
Опубліковано в бюлетені
агентства України з питань державної служби відбору виконавців
питань державної служби
«Офіційний вісник України»
державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне
від 26.02.2016 № 14
управління та адміністрування» галузі знань «Управління та
Набуто чинності
адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і
(26.02.2016)
посадових осіб місцевого самоврядування
(наказ)

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають
статусу юридичної особи
(наказ)
Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Молдова про внесення
змін до Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про
взаємний захист секретної інформації
(розпорядження)
Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Протоколу до
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію
від
16 червня 2003 року
(розпорядження)
Про схвалення Концепції державної політики
щодо розвитку
національної видавничої справи та популяризації читання на період
до 2020 року
(розпорядження)
Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та
свободи слова
(указ)
Стратегія реформування системи публічних закупівель
Про затвердження Положення про функціонування електронної
системи закупівель ProZorro та проведення авторизації електронних
майданчиків
(постанова)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
(постанова щодо використання програмного забезпечення для
безперебійного функціонування автоматизованих систем органів
державної влади, посилення координації діяльності органів державної
влади у сфері інформатизації з питань постачання)
Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми
бюджетного відшкодування податку на додану вартість
(постанова)
Про затвердження Порядку ведення
Єдиного реєстру акцизних
накладних
(постанова)
Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального
(постанова)
Про затвердження Порядку складення та подання запитів на отримання
публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної служби
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції, її територіальних органів, підприємств, установ та
організацій, які належать до сфери її управління, та форми запиту на
отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні

460/5

18.02.2016

Міністерство юстиції України

Опубліковано в бюлетені
«Офіційний вісник України»
від 23.02.2016 № 13

Інформаційне право
114-р
24.02.2016

Кабінет Міністрів України

Ухвалено

117-р

24.02.2016

Кабінет Міністрів України

Ухвалено

111-р

24.02.2016

Кабінет Міністрів України

Ухвалено

61/2016

23.02.2016

Президент України

Ухвалено

24.02.2016
24.02.2016

Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України

Схвалено
Ухвалено

24.02.2016

Кабінет Міністрів України

Схвалено

68

22.02.2016

Кабінет Міністрів України

114

24.02.2016

Кабінет Міністрів України

Опубліковано в «Урядовому кур'єрі»
від 23.02.2016 № 35
Набуто чинності
(23.02.2016)
Ухвалено

113

24.02.2016

Кабінет Міністрів України

Ухвалено

1

04.01.2016

Міністерство соціальної політики
України

Опубліковано в бюлетені «Офіційний
вісник України»
від 26.02.2016 № 14
Набуто чинності
(26.02.2016)

Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції, її територіальних органів, підприємств,
установ та організацій, які належать до сфери її управління
(наказ)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
від 26 листопада 2012 року № 681
(наказ щодо Правил етичної поведінки осіб рядового і начальницького
складу Держспецзв’язку)
Про затвердження Порядку формування переліку друкованих засобів
масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на
першому етапі
(наказ)

722

27.11.2015

Адміністрація Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України

Опубліковано в бюлетені
«Офіційний вісник України»
від 23.02.2016 № 13

34

25.01.2016

Державний комітет телебачення і
радіомовлення України

Зареєстровано Міністерством
юстиції України
(29.02.2016)

Проекти нормативно-правових актів
Конституційне право та публічна адміністрація
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
4133
23.02.2016
Кабінет Міністрів України
гарантування реалізації конституційного права людини на страйк
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
4147
24.02.2016
Кабінет Міністрів України
України щодо статусу спеціально уповноваженого державного органу з
питань гуманітарної допомоги
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
4165
29.02.2016
Народні депутати України
функціонування районних рад
Бойко О.П., Ледовських О.В.,
Федорук М.Т., Матвійчук Е.Л.,
Дзюблик П.В., Кривенко В.В.,
Пташник В.Ю.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
4131
23.02.2016
Кабінет Міністрів України
України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру,
у тому числі шляхом поширення застосування декларативного
(реєстраційного, заявницького) принципу
Проект Постанови
Яценюка А.П.

про

відставку

Прем'єр-міністра

України

4123

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне
співробітництво
Проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» (щодо обов'язкового оприлюднення
актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському
пасажирському транспорті

0093

Проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових
продуктів

22.02.2016
Інформаційне право
24.02.2016

4142

24.02.2016

4121

22.02.2016

4126

22.02.2016

Надано для ознайомлення
(26.02.2016)
Передано на розгляд керівництву
(24.02.2016)
Передано на розгляд керівництву
(29.02.2016)

Надано для ознайомлення
(26.02.2016)

Народний депутат України
Міщенко С.Г.

Направлено на розгляд Комітету
(26.02.2016)

Кабінет Міністрів України

Надано для ознайомлення
(26.02.2016)

Народні депутати України
Дубінін О.І., Купрій В.М.,
Шевченко О.Л.
Народні депутати України
Васюник І.В., Дубневич Я.В.,
Кадикало М.О., Корчик В.А.,
Урбанський О.І., Лінько Д.В.,
Лопушанський А.Я., Євтушок С.М.,
Козир Б.Ю.
Кабінет Міністрів України

Направлено на розгляд Комітету
(26.02.2016)
Надано для ознайомлення
(24.02.2016)

Надано для ознайомлення
(24.02.2016)

Проект Закону про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних
мереж

4159

26.02.2016

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань діяльності Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України
Проект Постанови про доручення Кабінету Міністрів України щодо
створення Інтернет-ресурсу «Мій звіт»

4127

22.02.2016

4167

29.02.2016

Народні депутати України
Данченко О.І., Матузко О.О.,
Семенуха Р.С., Івченко В.Є.,
Козир Б.Ю.
Кабінет Міністрів України

Передано на розгляд керівництву
(26.02.2016)

Народний депутат України
Писаренко В.В.

Передано на розгляд керівництву
(29.02.2016)

Надано для ознайомлення
(24.02.2016)

22.02.2016 було заявлено, що в МЗС України готують нову редакцію правил оформлення віз для в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства.
22.02.2016 опубліковано текст постанови КМУ від 11.02.2016 № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців».
22.02.2016 було заявлено, що система електронного документообігу, розроблена в АПУ, може бути безкоштовно передана іншим державним органам.
23.02.2016 Європейські учасники нормандського формату відійшли від вимог до України щодо невідкладного внесення змін до Конституції про «особливий статус
Донбасу», а ключовою вимогою до України стала законодавча підготовка до проведення виборів.
23.02.2016 Міністерство інформаційної політики України презентувало комунікаційну кампанію «Крим – це Україна».
23.02.2016 опубліковано текст розпорядження КМУ від 11.02.2016 № 91-р «Про забезпечення доступу Міністерства фінансів до інтегрованої міжвідомчої інформаційнотелекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон».
24.02.2016 у Мінську відбулася зустріч контактної групи з Донбасу.
24.02.2016 КМУ відкрив доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
24.02.2016 КСУ розглянув питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 1 ст. 1, ч.ч. 1, 2, 3, 6, 7, 14 ст. 3, п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»; прийняв Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження в справі за конституційним поданням Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо
офіційного тлумачення положень п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП у взаємозв’язку з положеннями ч. 2 ст. 38 цього кодексу; продовжыв розгляд справи за конституційним
поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України», яке міститься в ст. 155
Конституції України (закрита частина пленарного засідання).
25.02.2016 Голова ВРУ виступив за розробку нового виборчого законодавства з відкритими списками.
25.02.2016 КСУ на пленарному засіданні у формі письмового слухання розпочав розгляд справи за конституційним зверненням Осіпчука Андрія Миколайовича щодо
офіційного тлумачення окремого положення ч. 1 ст. 303 КУпАП.
26.02.2016 Учасники виїзного засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики на «Укртелефільмі» визначили, що альтернативи безумовному
виконанню закону про Суспільне телебачення не існує.
26.02.2016 опубліковано текст наказу Мін’юсту від 10.02.2016 № 365/5 «Про запровадження пілотного проекту організації розгляду звернень та особистого прийому
громадян посадовими особами Міністерства юстиції України та його територіальних органів в режимі відеоконференц-зв’язку».
26.02.2016 Укртрансбезпека та Укрпошта підписали меморандум про спрощення надання адмінпослуг.
З 26.02.2016 на сайті ДМС запущено сервіс перевірки стану виготовлення паспорта-картки.
29.02.2016 розпочався український тиждень у Європарламенті.
29.02.2016 Президент України заявив, що перезавантаження Уряду зараз є відповідальністю Парламенту та парламентської коаліції.
29.02.2016 відбулося засідання щодо Звіту Голови КСУ про діяльність КСУ в 2015 р.

