Моніторинг за тематикою публічної адміністрації, конституційного й інформаційного права
(14.03.2016-20.03.2016)
Назва

Про внесення змін до деяких
вдосконалення процесу приватизації

Номер

законів

Дата
Видавник
видання
(ініціатор)
(реєстрації)
Закони України
Конституційне право та публічна адміністрація
України щодо 1005-VIII
16.02.2016
Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
особливостей подання службовими особами декларацій про
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у
2016 році

Інформаційне право
1022-VIII
15.03.2016

Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 782-VIII
12.11.2015
Верховна Рада України
забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету
України
Акти публічної адміністрації вищого та центрального рівнів
Конституційне право та публічна адміністрація
Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої
Проект
15.03.2016
Верховна Рада України
реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Постанови
Ради України
№ 4219
(постанова)
План дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік
Кабінет Міністрів України
Про внесення змін до Правил оформлення віз для в'їзду в
Україну і транзитного проїзду через її територію
(постанова)
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від
19 лютого 1996 р. № 229 і від 15 лютого 2002 р. № 155
(постанова щодо спрощення отримання адміністративних
послуг від Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України для всіх суб'єктів господарювання)
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»
(указ)

145

02.03.2016

Кабінет Міністрів України

159

02.03.2016

Кабінет Міністрів України

Інформаційне право
96/2016
15.03.2016

Президент України

Етап
проходження

Опубліковано в бюлетені «Офіційний
вісник України»
від 18.03.2016 № 20
Прийнято в цілому з урахуванням
пропозицій Президента України
(15.03.2016)
Підписано Президентом
(16.03.2016)
Опубліковано в «Голосі України»
від 17.03.2016 № 48
Набуто чинності (18.03.2016)
Набуто чинності
(18.03.2016)

Прийнято за основу та в цілому
(17.03.2016)
Оприлюднено
(14.03.2016)
Опубліковано в бюлетені
«Офіційний вісник України»
від 18.03.2016 № 20
Опубліковано в бюлетені
«Офіційний вісник України»
від 18.03.2016 № 20

Затверджено
(15.03.2016)

Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання
13
28.01.2016
Міністерство регіонального
Опубліковано в бюлетені
запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна
розвитку, будівництва та житлово«Офіційний вісник України»
служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її
комунального господарства
від 15.03.2016 № 19
територіальні органи, та форм для подання таких запитів
України
Набуто чинності
(наказ)
(15.03.2016)
Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або
12
28.01.2016
Міністерство регіонального
Опубліковано в бюлетені
друк документів, що надаються за запитом на інформацію,
розвитку, будівництва та житлово«Офіційний вісник України»
розпорядником якої є Державна служба України з питань
комунального господарства
від 18.03.2016 № 20
геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та
України
Набуто чинності
Порядку відшкодування цих витрат
(18.03.2016)
(наказ)
Про затвердження Порядку адміністрування Аналітично137
18.02.2016
Кабінет Міністрів України
Опубліковано в бюлетені
інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу
«Офіційний вісник України»
(постанова)
від 15.03.2016 № 19
Проекти нормативно-правових актів
Конституційне право та публічна адміністрація
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
4235
15.03.2016
Народний депутат України
Надано для ознайомлення
громадянство України» щодо додаткових підстав недопущення
Бублик Ю.В.
(18.03.2016)
виходу із громадянства України
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
4251
17.03.2016
Народний депутат України
Передано на розгляд керівництву
вибори народних депутатів України» (щодо обов'язкової
Томенко М.В.
(17.03.2016)
наявності вищої освіти у кандидатів в народні депутати України)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
4244
16.03.2016
Народний депутат України
Надано для ознайомлення
України щодо порядку діяльності тимчасових спеціальних,
Бублик Ю.В.
(18.03.2016)
тимчасових слідчих комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
4267
18.03.2016
Народні депутати України
Передано на розгляд керівництву
адміністративні послуги» щодо покращення умов надання
Мушак О.П., Шкрум А.І.,
(18.03.2016)
адміністративних послуг
Кулініч О.І., Гуляєв В.О.,
Бакуменко О.Б.
Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про
4217
14.03.2016
Народний депутат України
Надано для ознайомлення
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
Кіссе А.І.
(17.03.2016)
підприємців та громадських формувань» (щодо звільнення від
сплати адміністративного збору)
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
4278
18.03.2016
Народні депутати України
Передано на розгляд керівництву
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
Сисоєнко І.В., Шинькович А.В.
(18.03.2016)
підприємців та громадських формувань» (щодо відміни сплати
адміністративного збору окремим групам громадян)
Проект Закону про Установу бізнес-омбудсмена
24.04.2015
Схвалено КМУ для передання до ВРУ
(14.03.2016)
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
4256
17.03.2016
Народні депутати України
Передано на розгляд керівництву
адміністративні
правопорушення
щодо
удосконалення
Кожем'якін А.А., Паламарчук М.П.,
(17.03.2016)
процедури внесення змін
Развадовський В.Й., Мисик В.Ю.,
Бухарєв В.В., Безбах Я.Я.,
Геращенко А.Ю., Соляр В.М.

Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на
тему: «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та
громадян України, які проживають на тимчасово окупованій
території України та на тимчасово неконтрольованій території в
зоні проведення антитерористичної операції»
Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації
України» (щодо врегулювання діяльності Головного управління
фельд'єгерського зв'язку)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у
зв'язку з прийняттям Закону України «Про публічні закупівлі»
Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про
Суспільне телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення
деяких положень)
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
Суспільне телебачення і радіомовлення» (щодо порядку
приєднання ДП «Українська студія телевізійних фільмів
«Укртелефільм»)

4273

18.03.2016

Інформаційне право
4226
15.03.2016

4212

14.03.2016

4269

18.03.2016

4232

15.03.2016

Народні депутати України
Немиря Г.М., Пацкан В.В.,
Логвинський Г.В.,
Фельдман О.Б., Брензович В.І.,
Рабінович В.З.

Направлено до Комітету
(18.03.2016)

Народний депутат України
Левус А.М.

Надано для ознайомлення
(18.03.2016)

Народний депутат України
Вінник І.Ю.
Кабінет Міністрів України

Надано для ознайомлення
(17.03.2016)
Передано на розгляд керівництву
(18.03.2016)

Народні депутати України
Сюмар В.П., Опанасенко О.В.,
Кондратюк О.К., Червакова О.В.,
Заліщук С.П., Шверк Г.А.,
Павленко Ю.О.

Надано для ознайомлення
(18.03.2016)

14.03.2016 КСУ отримав конституційне подання Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) ч. 1 ст. 29
Закону України «Про державну таємницю».
15.03.2016 Мін’юст разом із партнерами з ПРООН та Королівства Данія презентували систему електронного декларування.
15.03.2016 КСУ продовжив розгляд і виніс рішення за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення
«на наступній черговій сесії Верховної Ради України», яке міститься у ст. 155 Конституції України (закрита частина пленарного засідання); перша колегія
суддів КСУ продовжила розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі на конституційним поданням Президента України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про позбавлення В. Януковича звання Президента України», щодо відкриття
конституційного провадження у справі на 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».
16.03.2016 Мінекономрозвитку запустило оновлену версію пілотного проекту Єдиного державного порталу надання адміністративних послуг.
17.03.2016 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики заслухав звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2015 р.
18.03.2016 Рада Безпеки ООН обговорила порушення прав людини в окупованому Криму.
18.03.2016 відбулося позачергове засідання КМУ; у ВРУ – «година запитань до Уряду».
18.03.2016 КСУ офіційно оприлюднив Рішення у справі справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення
положення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України», яке міститься у ст. 155 Конституції України (закрита частина пленарного засідання).
18-20.03.2016 під головуванням Президента України відбулося перше інаугураційне засідання Міжнародної дорадчої ради.

