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 15.01.2019 встановлено.
1.
Акти Кабінету Міністрів України.
1.1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 р.
№ 7-р «Про перенесення робочих днів у 2019 році».
/Урядом прийнято рішення про перенесення робочих днів у 2019 році, а
саме з:
вівторка 30 квітня на суботу 11 травня;
понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня;
вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня./.
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 р.
№ 6 «Про внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання
компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної
таємниці».
/Урядом урегульовано питання підвищення розміру компенсації
працівникам режимно-секретних органів у зв’язку з виконанням обов’язків, які
передбачають доступ до державної таємниці.
Зокрема, працівникам режимно-секретних органів в органах законодавчої,
виконавчої та судової влади, органах прокуратури, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях
установлено надбавку до посадових окладів (тарифних ставок), залежно від
ступеня секретності інформації у таких розмірах:
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “особливої
важливості”, - 60 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “цілком таємно”, 50 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “таємно”, - 30
відсотків./.
2.
Проекти законів України зареєстровані у Верховній раді
України.
2.1. Проект Закону № 8336 від 04.05.2018 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового
експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності»,
унесений народними депутатами Геращенко А. Ю., Білоцерковець Д. О.
18.09.2018 – прийнято за основу.

2

Висновок комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності до другого читання 17.10.2018 – рекомендувати Верховній Раді
України прийняти законопроект в другому читанні та в цілому як Закон.
Зауваження Головного юридичного управління 29.10.2018 –
законопроект потребує суттєвого доопрацювання та внесення на повторне
друге читання.
2.2. № 9456 від 28.12.2018 «Про адміністративну процедуру»,
ініціатор(и) законопроекту Гройсман В. Б., Кабінет Міністрів України.
02.01.2019 надано для ознайомлення.
/Цей Закон регулює відносини органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені
здійснювати владні управлінські функції, з фізичними та юридичними особами
щодо розгляду їх справ з метою забезпечення права і закону, а також
зобов’язання держави забезпечувати і захищати права та свободи людини і
громадянина./.
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