
ДОВІДКА 

 

Моніторингом прийнятих Верховною Радою України законів України, 

виданих актів Президента України, наказів Міністерства внутрішніх справ 

України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, інших нормативних 

документів та проектів законодавчих актів зареєстрованих у Верховній Раді 

України, що стосуються компетенції Експертної служби МВС України, 

у 2019 році станом на 05.03.2019 встановлено. 

 

1. Акти інших установ та організацій. 

1.1. Наказ Міністерства юстиції України від 10.01.2019 № 83/5 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року 

№ 53/5», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.01.2019 за 

№ 89/33060 (публікація – Офіційний вісник України від 08.02.2019, № 11). 

/Затверджено Зміни до: 

Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень; 

Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень. 

Викладено у новій редакції основні завдання почеркознавчої експертизи та 

пов’язані з нею зразки. 

Розділ І. Криміналістичні експертизи доповнено новим пунктом «23. 

Експертиза дослідження обставин і механізму техногенних вибухів». 

Назву розділу ІІ. Інженерно-транспортні експертизи замінено на 

«Інженерно-технічні експертизи» та викладено в новій редакції. 

У новій редакції викладено розділ ІІІ Економічна експертиза. 

Доповнено розділами «Х. Судово-ветеринарна експертиза та ХІ. 

Гемологічна експертиза./. 

1.2. Наказ Міністерства юстиції України від 10.01.2019 № 83/5 «Про 

затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та 

атестацію судових експертів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

24.01.2019 за № 89/33055 (публікація – Офіційний вісник України від 

08.02.2019, № 11). 

/Рішення щодо анулювання Свідоцтва приймається експертно-

кваліфікаційною комісією. 

Відомості про анулювання Свідоцтва вносяться до державного Реєстру 

атестованих судових експертів./. 

 

2. Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України. 

2.1. № 10121 від 01.03.2019 «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо протидії організованій злочинності», суб'єкт права законодавчої 

ініціативи Геращенко А. Ю. 

/У законопроекті запропоновано внесення змін до Закону України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо 

уточнення системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою 
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злочинністю, поширення на відповідні підрозділи Національної поліції України 

компетенції та повноважень спеціальних (уповноважених) підрозділів по 

боротьбі з організованою злочинністю. Крім того, передбачені законопроектом 

зміни до цього Закону спрямовані на приведення його положень у відповідність 

до Конституції України та узгодження з іншими законодавчими актами 

України. 

Зміною до частини четвертої статті 18 Закону України «Про 

національну безпеку України» передбачається уточнення компетенції 

Національної поліції України як органу, що входить до складу сектору безпеки і 

оборони./. 

 

 

Завідувач відділу  

забезпечення діяльності ДНДЕКЦ О. Ю. Остапенко 

 

05.03.2019 
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