
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 19.02.2019 встановлено. 

 

1. Акти Верховної Ради України. 

1.1. Постанова від 7 лютого 2019 року № 2679-VIII «Про порядок денний 

десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання». 

Затверджено порядок денний десятої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання, зокрема до розгляду виносяться такі законопроекти: 

– № 8112 «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо порядку призначення експертизи», Кишкар М. П. 

– № 8116 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав 

проведення експертизи» (друге читання), Воропаєв Ю. М.; 

– № 8336 «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.; 

– № 2308а «Про внутрішній аудит», О. Романовський; 

– № 9251 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних 

послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ 

України)», Геращенко А. Ю. 

 

2. Акти Кабінету Міністрів України. 

2.1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року 

№ 69-р «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 

Кабінету Міністрів України» (публікація – Урядовий кур'єр від 22.02.2019, 

№ 36). 

/Визнано такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету 

Міністрів України: 

від 17 серпня 2002 р. № 447 «Про затвердження Концепції державної 

політики у сфері управління якістю продукції, процесів та послуг»; 

від 19 червня 2013 р. № 492 «Про затвердження плану заходів щодо 

розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, 

екологічного управління та інших систем управління»; 

від 29 квітня 2015 р. № 421 «Про внесення змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 447». 

2.2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року 

№ 56-р «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії 

державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»  
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/Передбачено розроблення низки нормативно-правових актів та заходи з 

удосконалення співробітництва між суб’єктами формування і реалізації 

державної політики щодо наркотиків, які проводять експертизи/дослідження 

наркотичних засобів, де МВС є співвиконавцем зазначених заходів./. 

 

3. Акти інших установ та організацій. 

3.1. Постанова правління національного банку України від 12.02.2019 

№ 37 «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні» (публікація – НБУ 14.02.2019). 

 

Урядом внесено зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів та користування ним. 

 

Рішення прийнято з метою усунення дублювання Мін’юстом повідомлень 

про включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів до органів державної влади, які їх видали. 

ПОСТАНОВА 

від 27 лютого 2019 р. № 146 

Київ 

 

Про внесення зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів та користування ним 

 0  

поширень 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

 

Внести зміну до Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 (Офіційний вісник 

України, 2001 р., № 17, ст. 747), виключивши пункт 13. 

  13. Повідомлення про включення нормативно-правового  акта  до  

Реєстру надсилається органу, який його видав. 

 

 

 

Завідувач відділу  

забезпечення діяльності ДНДЕКЦ О. Ю. Остапенко 

 

26.02.2019 

 

№ 19/7-1/__________ 


