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 11.02.2019 встановлено.

1.

Акти Кабінету Міністрів України.

1.1. Розпорядження КМУ від 23.01.2019 № 25-р «Про підписання Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про
співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та
акредитації».
1.2. Розпорядження КМУ від 30.01.2019 № 37-р «Про затвердження
плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в
Україні на 2019—2020 роки»
/Документом передбачається:
покращити якість надання адміністративних послуг для громадян та
суб’єктів господарювання відповідно до європейських вимог;
підвищити ефективність роботи органів державної влади й органів
місцевого самоврядування та досягти якісно нового рівня управління державою,
що базується на принципах результативності, ефективності, прозорості,
відкритості, доступності та підзвітності;
забезпечити необхідну мобільність й конкурентоспроможність громадян
та суб’єктів господарювання у сучасних економічних умовах;
зменшити ризик корупції при наданні адміністративних послуг;
покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та
конкурентоспроможність держави;
стимулювати розвиток інформаційного суспільства в Україні./.

2.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України.

2.1. № 8324 від 26.04.2018 проект Закону України «Про Антикорупційну
стратегію на 2018-2020 роки». 18.09.2018 включено до порядку денного.
2.2. № 8245 від 05.04.2018 проект Закону про внесення змін до статті 2
Закону України "Про публічні закупівлі" щодо проведення публічних закупівель
органами державної влади та місцевого самоврядування. 17.01.2019 отримано
позитивний висновок комітету Верховної Ради України з питань правової
політики та правосуддя, щодо відповідності положенням Конституції України.
/Доповнити статтю 2 Закону України «Про публічні закупівлі» частиною
восьмою такого змісту:
«8. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
структурні підрозділи можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт, послуг
виключно для власних потреб.
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Забороняється проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх
структурними підрозділами для інших юридичних осіб (підприємств, установ,
організацій) та їх об’єднань.»./.
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