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 16.04.2019 встановлено.
1.
Акти Кабінету Міністрів України.
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України 10 квітня 2019 р. № 304 «Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України» (публікація – Урядовий кур'єр від 23.08.2014 – № 154).
/Метою даного рішення є приведення нормативно-правових актів Уряду
щодо оцінки майна для цілей оподаткування у відповідність із Законом України
№ 2628-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду
ставок окремих податків і зборів».
Втратили чинність:
1)
постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358
«Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки
майна»;
2)
пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2015 р. № 146;
3)
постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р.
№ 971 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21
серпня 2014 р. № 358»/.
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України 10 квітня 2019 р. № 310 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (станом на
16.04.2019 – офіційно не опублікований).
/Урядом врегульовано механізм фінансування компенсації роботодавцям
витрат у разі працевлаштування осіб з інвалідністю.
Прийнятою постановою визначено, що суми адміністративногосподарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для
працевлаштування осіб з інвалідністю можуть використовуватись для
фінансування компенсацій роботодавцям витрат:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
працевлаштування безробітних громадян з інвалідністю, у тому числі тих, які є
недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці;
на оплату праці за працевлаштованих безробітних внутрішньо
переміщених осіб з інвалідністю (але не вище від середнього рівня заробітної
плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць);
на перепідготовку та підвищення кваліфікації працевлаштованих
безробітних внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю./.
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1.3. Постанова Кабінету Міністрів України 10 квітня 2019 р. № 312 «Про
внесення змін до пункту 10 Порядку залучення працездатних осіб до суспільно
корисних робіт в умовах воєнного стану» (станом на 16.04.2019 – офіційно не
опублікований).
/Зокрема згідно з прийнятим документом, працездатним особам за
виконання суспільно корисних робіт у таких умовах забезпечуватиметься
оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою),
на яку їх зараховано, і розмір такої оплати при виконанні норми праці не може
бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату
нарахування оплати./.
2.
Накази МВС.
2.1 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня
2019 року № 160 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на
заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у наукових установах,
що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України,
закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють
підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної
поліції України, та вищих військових навчальних закладах Національної гвардії
України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2019 року за
№ 330/33301 (станом на 16.04.2019 – офіційно не опублікований).
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