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Статистика моніторингу з початку 2014 року
Розглянуто в моніторингу

Проекти законів

Проекти наказів

Проекти постанов

Проекти розпоряджень

Всього разом

Прийнято і підписано

22

48

24

2

96

Відкликано/відхилено

30

9

4

2

45

Процес триває

92

32

61

0

185

Всього разом

144

89

89

4

326

Прийняті/підписані проекти нормативно-правових актів
Закони України
 ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби” щодо обігу та державного контролю якості лікарських засобів, ввезених на митну
територію України” від 20.10.2014 №1707-VII
 ЗУ “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року” від 28.12.2014
№ 73-VIII
 ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів” від 22.07.2014 №1602-18
 ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин” від 14.08.2014 №1648-18
 ЗУ “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014 № 1314-VII
 ЗУ “Про стандартизацію” від 05.06.2014 №1315-18
 ЗУ “Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів” від 15.01.2015
№126-VIII
 ЗУ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” від 15.01.2015 № 124-VIII
 ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” від 12.02.2015 № 191-VIII.
 ЗУ “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 № 222-VIII
 ЗУ “Про ринок природного газу” від 09.04.2015 № 329-VIII
 ЗУ “Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною” від 07.04.2015 № 287-VIII
 ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з
реалізацією та експортом лісоматеріалів” (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)” від 09.04.2015 № 325-VIII
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 ЗУ “Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів
з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення” від 23.04.2015 № 365-VIII
 ЗУ “Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних
контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення” від 23.04.2015 № 366-VIII
 ЗУ “Про внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального
захисту” від 30.06.2015 № 556-VIII
 ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про ідентифікацію та реєстрацію тварин” від 15.07.2015 № 616-VIII
 ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про карантин рослин” щодо зменшення адміністративного навантаження” від 15.07.2015 № 617-VIII
 ЗУ “Про електронну комерцію” від 03.09.2015 № 675-19
 ЗУ “Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та
вжиття заходів з подолання корупції” від 15.09.2015 № 679-19
 ЗУ “Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі” від 04.11.2015 №745-VIII
 ЗУ “Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної
торгівлі до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року” від 04.11.2015 №748VIII
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №1 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот
на 2015 рік”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 № 42 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 125 “Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №128 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 141 “Про внесення змін до переліку органів ліцензування”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 189 “Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня
2015 р. до 1 вересня 2016 року”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 199 “Про внесення змін до переліку органів ліцензування”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 249 “Про внесення змін до пункту 26 Порядку проведення державних випробувань,
державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 253 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 230”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 372 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України”
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 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 398 “Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних
еталонів”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 402 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 448 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Державною ветеринарною та фітосанітарною службою”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647 “Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607 “Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні
ємності”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 682 “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 24
лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 686 “Про внесення зміни до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх
відповідальності”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 773 “Про внесення змін у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015
р. № 1”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 804 “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських
засобів, що ввозяться в Україну”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 916 “Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2015 № 826 “Деякі питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів”
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 923 “Про внесення змін до переліку медичних виробів, операції з постачання на митній
території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків”
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 421-р “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2002 р. № 447”
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844-р “Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до
2020 року”
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Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2014 №668 “Про внесення змін до Порядку оформлення та видачі ліцензій на
право імпорту, експорту спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів”
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.05.2015 № 451 “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації”
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.05.2015 № 452 “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні”
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.07.2014 №713 “Про затвердження Змін до Порядку оформлення та видачі
ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 № 781/38 “Про затвердження
форми та змісту ліцензії”
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 № 783/40 “Про затвердження
Регламенту Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування”
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 №782/39 “Про затвердження
форми ліцензійного звіту”
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.08.2015 № 914 “Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та
визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил
застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин”
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2015 № 1348 “Про затвердження Змін до деяких наказів з питань ліцензування
імпорту та експорту товарів”
 Наказ Мінекономрозвитку, Мінприроди та Мінфіну від 02.11.2015 № 1388/424/973 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30 липня 2009
року № 789/414/709”
Накази Міністерства охорони здоров'я України
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.10.2014 № 698 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю
медичних імунобіологічних препаратів”
 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.12.2014 № 954 “Про внесення змін до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та
поновлення обігу лікарських засобів на території України”
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 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2014 № 967 “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26
квітня 2011 року N 237”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22.12.2014 № 990 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.02.2015 № 91 “Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів)”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.02.2015 № 94 “Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів)”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.04.2015 № 211 “Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів)”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.04.2015 № 243 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 14 грудня 2001 року № 502”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.06.2015 № 375 “Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів)”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.2015 № 409 “Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів)”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22.07.2015 № 452 “Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов
виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2015 № 460 “Про внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних
матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до
реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення та затвердження Порядку перевірки матеріалів, доданих до заяви про державну
реєстрацію окремих лікарських засобів, щодо їх обсягу”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.10.2015 № 686 “Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів)”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.11.2015 № 736 “Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів)”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.11.2015 № 737 “Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів)”
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.12.2015 № 809 “Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів)”
Накази Міністерства фінансів України
 Наказ Міністерства фінансів України від 11.12.2014 №1203 “Про затвердження Порядку контролю за використанням тарифної квоти” (набирає
чинності з дня набрання чинності розділом ІV Угоди про асоціацію)
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 Наказ Міністерства фінансів України від 07.10.2014 №1013 “Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера”
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №448 “Про затвердження Переліку товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною
митницею Державної фіскальної служби України”
 Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2015 №552 “Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами”
 Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.07.2015 № 614/711 “Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких наказів”
Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.10.2014 №424 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної
політики України”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.04.2014 №118 “Про визнання еквівалентності системи контролю виробництва
та обігу продукції та сировини тваринного походження Європейського Союзу”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.06.2015 № 223 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Міністерства аграрної політики та продовольства України”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.06.2015 № 224 “Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння
сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем
сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2015 № 234 “Про затвердження Порядку проведення державної атестації
(переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційноплемінної роботи в галузі бджільництва”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2015 № 233 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Міністерства аграрної політики та продовольства України”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2015 № 232/70 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.07.2015 № 252 “Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для
ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.07.2015 № 290 “Про внесення змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за
кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.09.2015 № 338 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 06 червня 2011 року № 221”
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.10.2015 № 401 “Про внесення змін до Порядку проведення повторної
фітосанітарної (арбітражної) експертизи”
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Накази інших центральних органів виконавчої влади України
 Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.08.2014 №543 “Про затвердження норм технологічного проектування
енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище”
 Наказ Міністерства доходів і зборів України від 29.05.2014 №652 “Про затвердження Порядку заповнення та видачі органом доходів і зборів
сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ”
 Наказ Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 01.07.2015 № 97 “Про скасування наказу Державної санітарно-епідеміологічної
служби України від 23 квітня 2015 року №55”
 Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28.05.2015 №45 “Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими
нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні”
 Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 04.08.2015 № 88 “Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими
нормативними документами, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні”
 Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21.08.2015 № 101 “Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими
нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні”

Проекти нормативних актів, які знаходяться в процесі розгляду
(таблиця не містить відкликаних або відхилених проектів нормативних актів)
Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

№
випуску

Тема

Назва акту

Ключові дати

Джерело

№ 31(14)
грудень
2015

Затвердження
міжповірочних
інтервалів
законодавчо
регульованих засобів
вимірювальної
техніки

Проект наказу “Про затвердження
міжповірочних
інтервалів
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної
техніки,
що
перебувають в експлуатації, за
категоріями”

Громадське
обговорення

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
07.12.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEko
nomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZako
nodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhni
ki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-

№ 31(14)
грудень
2015

Скасування пільгового
оподаткування
імпорту
деякого
обладнання

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про визнання такими, що
втратили чинність, постанов Кабінету
Міністрів України від 18 травня 2011 р.
№ 581 і від 23 травня 2012 р. № 438”

Громадське
обговорення

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
07.12.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac3938b8efc68886&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistPostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-438-
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Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

№
випуску

Тема

Назва акту

№ 31(14)
грудень
2015

Внесення
змін до
Порядку
реєстрації
зовнішньоекономічних
контрактів

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. № 155 і від 19
лютого 1996 р. № 229”

Громадське
обговорення

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
11.12.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=a601b569-1403-4975-8a878e10173d1e79&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproVnesenniaZminDoPostanovKabinetu
MinistrivUkrainiVid15-Liutogo2002-R-155-IVid19Liutogo1996-R-229-

№ 31(14)
грудень
2015

Затвердження
переліків
товарів,
експорт та імпорт яких
підлягає
ліцензуванню, та квот
на 2016 рік

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження переліків
товарів, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, та квот на
2016 рік”

Громадське
обговорення

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
17.12.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang
=uk-UA&id=070dabf1-ce77-4631-b03186e422a0189b&title=ProektPostanoviKabinetu
MinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTova
rivEksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniuTaKvotNa2016-Rik

№ 31(14)
грудень
2015

Затвердження
Технічного
регламенту
косметичну
продукцію

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Технічного регламенту на косметичну
продукцію”

Громадське
обговорення

Міністерство
охорони здоров’я
України

Громадське
обговорення:
15.12.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20151215_
0.html

№ 31(14)
грудень
2015

Приведення
нормативноправових актів у
відповідність
до
чинного
законодавства

Проект наказу “Про визнання таким,
що
втратив
чинність,
наказу
Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 31 травня
2013 року № 341”

Громадське
обговорення

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Громадське
обговорення:
23.12.2015

http://minagro.gov.ua/en/node/19904

№ 31(14)
грудень
2015

Щодо
безпечності
харчових продуктів

Проект Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо безпечності харчових
продуктів”

Громадське
обговорення

Державна
ветеринарна
та
фітосанітарна
служба України

Громадське
обговорення:
09.12.2015

http://vet.gov.ua/node/4838

Проект наказу “Про затвердження
порядку
видачі
Санітарного
сертифікату на харчові продукти, що
відправляються із України”

Громадське
обговорення

Державна
ветеринарна
та
фітосанітарна
служба України

Громадське
обговорення:
09.12.2015

http://vet.gov.ua/node/4940

на

№ 31(14)
грудень
2015

Ключові дати

Джерело

№ 31(14)
грудень
2015

Підвищення ставок
ввізного мита на
тютюнову сировину

Проект Закону № 3568 “Про внесення
змін до Закону України "Про Митний
тариф України" щодо стимулювання
розвитку вітчизняного тютюнництва”

Опрацювання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
01.12.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57278

№ 31(14)
грудень

Щодо сертифікації

Проект Закону № 3595 “Про внесення
змін до Декрету Кабінету Міністрів

Опрацювання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
08.12.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57321
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№
випуску

Тема

2015

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

України “Про стандартизацію і
сертифікацію”
(щодо
Реєстру
державної системи сертифікації)”
Проект Закону № 3619 “Про внесення
змін до Податкового кодексу України
(щодо
підтримки
авіабудівної
промисловості)”

Опрацювання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
10.12.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57366

№ 31(14)
грудень
2015

Проект Закону № 3620 “Про внесення
змін до Митного кодексу України
(щодо
підтримки
авіабудівної
промисловості)”

Опрацювання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
10.12.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57367

№ 31(14)
грудень
2015

Проект Закону № 3633 “Про внесення
змін до Податкового кодексу України
щодо звільнення від оподаткування
податком на додану вартість операцій
з імпорту сировини для виробництва
етилену”

Опрацювання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
11.12.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57397

№ 31(14)
грудень
2015

Звільнення
від
оподаткування ПДВ
операцій з імпорту
деяких товарів

№ 31(14)
грудень
2015

Покращення захисту
прав інтелектуальної
власності під час
переміщення товарів
через митний кордон
України

Проект Закону № 3681 “Про внесення
змін до Митного кодексу України
щодо захисту прав інтелектуальної
власності під час переміщення товарів
через митний кордон України”

Опрацювання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
21.12.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57488

№ 31(14)
грудень
2015

Зміна
норм
оподаткування

Проект Закону № 3688 “Про внесення
змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016 році”

Опрацювання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
22.12.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57512

№ 31(14)
грудень
2015

Надання
Уряду
повноважень
застосовувати
адекватні
заходи
економічного
характеру
до
держави-агресора

Проект Закону № 3704 “Про внесення
зміни до Закону України “Про
зовнішньоекономічну
діяльність”
(щодо надання Уряду повноважень
застосовувати
адекватні
заходи
економічного характеру до державиагресора)”

Опрацювання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
23.12.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57530

№ 30(13)
листопад
2015

Внесення змін до
Переліку продукції, що
підлягає обов’язковій
сертифікації

Проект наказу “Про внесення змін до
Переліку продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні, та
визнання такими, що втратили

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
16.11.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEko
nomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZ
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

minDoPerelikuProduktsiiSchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainiTaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnistDeiakikhNakaziv

чинність, деяких наказів”

№ 30(13)
листопад
2015

Затвердження
Технічних
регламентів

Джерело

Проект
наказу
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України “Про внесення зміни до
Переліку продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
16.11.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEk
onomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesennia
ZminiDoPerelikuProduktsiiSchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Технічного регламенту законодавчо
регульованих засобів вимірювальної
техніки”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
16.11.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=7065993d-0889-4c1c-a1261b6e9aa5360e&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZakon
odavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki
-

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Технічного
регламенту
низьковольтного обладнання”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
17.11.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=
a780271b-6c05-41da-ac52-7fe284305d3f

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Технічного
регламенту
з
електромагнітної
сумісності
обладнання”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
19.11.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=
a4793102-9b20-451f-b287-7a4383ece3d2

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=
7cd7bb38-c527-4710-a44a-1101872a1173

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=
c8f88e7c-6652-4b20-b4e0-04a3205fe641

№ 30(13)
листопад
2015

Затвердження
Порядку
видачі
сертифіката
про
походження
лісоматеріалів
та
виготовлених з них
пиломатеріалів

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Порядку
видачі сертифіката про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів”

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
23.11.2015

http://minagro.gov.ua/en/node/19393

№ 30(13)
листопад
2015

Скорочення кількості
дозвільних
документів

Проект Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо скорочення кількості
документів дозвільного характеру, у
тому числі шляхом поширення
застосування
декларативного
(реєстраційного,
заявницького)

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
18.11.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainiproVnese
nniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSc
hodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoK
harakteruUTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvanniaD
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

eklarativnogo-restratsiinogo-ZaiavnitskogoPrintsipu

принципу”

№ 30(13)
листопад
2015

Затвердження
Інструкції
з
профілактики
та
ліквідації
сальмонельозу птиці

Проект наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
“Про затвердження Інструкції з
профілактики
та
ліквідації
сальмонельозу птиці”

Громадське
обговорення

Державна
ветеринарна
та
фітосанітарна
служба України

Громадське
обговорення:
25.11.2015

http://vet.gov.ua/node/4800

№ 30(13)
листопад
2015

Встановлення
Періодичності
проведення
ветеринарносанітарного
контролю
деяких
вантажів,
що
ввозяться в Україну

Проект наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
“Про затвердження Періодичності
проведення
фізичних
перевірок
(розширеного
ветеринарносанітарного
контролю)
деяких
вантажів,
що
ввозяться
(пересилаються) на митну територію
України”

Громадське
обговорення

Державна
ветеринарна
та
фітосанітарна
служба України

Громадське
обговорення:
29.11.2015

http://vet.gov.ua/node/4938

№ 30(13)
листопад
2015

Затвердження
Єдиного
списку
товарів
подвійного
використання

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до
Порядку
здійснення
державного
контролю
за
міжнародними
передачами
товарів
подвійного
використання”

Опрацювання

Державна служба
експортного
контролю України

Громадське
обговорення:
20.11.2015

http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/articl
e;jsessionid=ED34A997411E4BD6AD766E8DC8AC4
BB7?showHidden=1&art_id=48612&cat_id=35016
&ctime=1368620805453

№ 30(13)
листопад
2015

Скасування
додаткового
імпортного збору з 1
січня 2016 року

Проект Закону № 3533 “Про заходи
щодо
стимулювання
зовнішньоекономічної діяльності”

Вручено
подання
Комітету про розгляд

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
26.11.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57224

№ 30(13)
листопад
2015

Запровадження
спеціальних режимів
інвестиційної
та
інноваційної
діяльності

Проект Закону № 3544 “Про
спеціальні режими інвестиційної та
інноваційної
діяльності
із
застосуванням
принципу
субсидіарності в Україні”

Надано
ознайомлення

Проект Закону № 3545 “Про внесення
змін до Податкового кодексу України
(щодо запровадження спеціальних
режимів інвестиційної та інноваційної
діяльності із застосуванням принципу
субсидіарності в Україні)”

Надано
ознайомлення

Вручено
подання
Комітету
про
розгляд (10.12.2015)
для

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
27.11.2015
Надано
ознайомлення
(03.12.2015)

для

Народний депутат

для

Дата реєстрації в ВР:
27.11.2015
Надано
ознайомлення
(03.12.2015)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57242

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57243

для
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Проект Закону № 3546 “Про внесення
змін до Митного кодексу України
(щодо запровадження спеціальних
режимів інвестиційної та інноваційної
діяльності із застосуванням принципу
субсидіарності в Україні)”

Надано
ознайомлення

Встановлення нових
норм щодо модулів
оцінки відповідності

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження модулів
оцінки
відповідності,
які
використовуються для розроблення
процедур оцінки відповідності, та
правил використання модулів оцінки
відповідності”

Опрацювання

№ 29(12)
листопад
2015

Зміна форми, опису
та
правил
застосування знака
відповідності
технічним
регламентам

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження форми,
опису знака відповідності технічним
регламентам, правил та умов його
нанесення”

Опрацювання

№ 29(12)
листопад
2015

Регулювання
норм
часу
для
повірки
засобів вимірювальної
техніки

Проект наказу “Про затвердження
Норм
часу,
необхідного
для
проведення повірки законодавчо
регульованих засобів вимірювальної
техніки,
що
перебувають
в
експлуатації”

Опрацювання

№ 29(12)
листопад
2015

Затвердження
правил виробництва
органічної продукції

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Детальних
правил
виробництва
непереробленої органічної продукції
(сировини) бджільництва”

№ 29(12)
листопад
2015

Гармонізація
з
нормами ЄС вимог до
продуктів з какао

Ключові дати

Джерело

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
27.11.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57244

Надано
ознайомлення
(03.12.2015)

№ 29(12)
листопад
2015

№ 29(12)
листопад
2015

для

Ініціатор

Міністерство
економічного
розвитку
торгівлі

для

та

Громадське
обговорення:
03.11.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinis
trivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpov
idnostiYakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsi
nkiVidpovidnostiTaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti

та

Громадське
обговорення:
03.11.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-937582c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproZatverdzhenniaFormiOpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamenta
m-PravilTaUmovYogoNanesennia

та

Громадське
обговорення:
09.11.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998ad44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvi
tkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasuNeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavch
oRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhnikiSchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
11.11.2015

http://minagro.gov.ua/en/node/19125

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Детальних
правил
виробництва
непереробленої органічної продукції
(сировини) тваринного походження”

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
12.11.2015

http://minagro.gov.ua/en/node/19151

Проект наказу “Про затвердження
Вимог до продуктів з какао та
шоколаду”

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
05.11.2015

http://minagro.gov.ua/en/node/18958

Міністерство
економічного
розвитку
торгівлі

Міністерство
економічного
розвитку
торгівлі
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Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

№
випуску

Тема

Назва акту

№ 29(12)
листопад
2015

Посилення контролю
за
імпортом
продуктів харчування

Проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку
проведення перевірок потужностей,
що виробляють харчові продукти для
їх ввезення (пересилання) на митну
територію України, ведення їх реєстру
та системи державного контролю
країн – імпортерів, ведення їх
реєстру"

Опрацювання

№ 29(12)
листопад
2015

Зміна
переліку
товарів,
що
звільняються
від
ввізного мита

Проект Закону № 3444 “Про внесення
змін до Митного кодексу України
(щодо виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС)”

Вручено
Комітету

№ 29(12)
листопад
2015

Заборона
виробництва
та
імпорту продукції, що
містить ГМО

Проект Закону № 3446 “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони використання
генетично модифікованих організмів”

Надано
ознайомлення

№ 28(11)
жовтень
2015

Затвердження
Порядку погодження
ввезення
або
вивезення
озоноруйнівних
речовин

Проект наказу “Про затвердження
Порядку погодження на ввезення або
вивезення озоноруйнівних речовин та
товарів, що їх містять”

Опрацювання

№ 28(11)
жовтень
2015

Затвердження
правил виробництва
органічної продукції
рослинного
походження

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Детальних
правил
виробництва
непереробленої органічної продукції
(сировини) рослинного походження, у
тому числі грибів”

№ 28(11)
жовтень
2015

Спрощення
ліцензування деяких
видів
господарської
діяльності

Проект Закону України “Про внесення
змін до Закону України "Про
державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів"

Ініціатор

Державна
ветеринарна
фітосанітарна
служба

висновок

Ключові дати

та

Народний депутат

Джерело

Громадське
обговорення:
13.11.2015

http://vet.gov.ua/node/4718

Дата реєстрації в ВР:
10.11.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57013

Вручено
висновок
Комітету
(26.11.2015)
для

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
21.10.2015
Надано
ознайомлення
(12.11.2015)

Міністерство
екології
природних
ресурсів

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=57015

для

та

Громадське
обговорення:
29.10.2015

http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulato
ry/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zak
onu_29.10.2015_1.rar

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
22.10.2015

http://minagro.gov.ua/en/node/18804

Опрацювання

Державна
фіскальна служба

Громадське
обговорення:
29.10.2015

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika/regulyatorna-politika/2015-rik/64646.html
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Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

№
випуску

Тема

Назва акту

№ 28(11)
жовтень
2015

Приведення
деяких
постанов
у
відповідність
до
чинного
законодавства

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України”

Опрацювання

Державна
фіскальна служба

Громадське
обговорення:
20.10.2015

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika/regulyatorna-politika/2015-rik/64461.html

Проект постанови “Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2007 р. № 705"

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
23.10.2015

http://minagro.gov.ua/en/node/18834

№ 28(11)
жовтень
2015

Оподаткування
імпорту упаковки

Проект Закону № 3199-1 “Про
внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо включення
податку за виробництво й імпорт
упаковки та товарів в упаковці до
екологічного податку)”

Вручено
Комітету

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
21.10.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56866

№ 28(11)
жовтень
2015

Внесення змін до
Податкового Кодексу

Проект Закону № 3357 “Про внесення
змін до Податкового кодексу України
щодо податкової лібералізації”

Вручено
Комітету

№ 28(11)
жовтень
2015

Cпрощення критеріїв
відшкодування
податку на додану
вартість

Проект Закону № 3375 “Про внесення
змін до Податкового кодексу України
(щодо спрощення відшкодування
податку на додану вартість)”

Вручено
Комітету

№ 27(10)
жовтень
2015

Приведення
Технічного
регламенту засобів
вимірювальної
техніки
у
відповідність
до
законодавства ЄС

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
"Про
затвердження
Технічного
регламенту
засобів
вимірювальної техніки"

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
01.10.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=778e60c7-37d3-4888-a29d1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZasobi
vVimiriuvalnoiTekhniki-

№ 27(10)
жовтень
2015

Регулювання у сфері
метрології

Проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від
провадження
господарської
діяльності у сфері метрології та
метрологічної
діяльності
та
визначається
періодичність

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
05.10.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=e873134e-011a-4e72-b029acb1df053249&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkraini-

висновок

Ключові дати

Джерело

Вручено
висновок
Комітету
(26.11.2015)
висновок

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
26.10.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56874

Вручено
висновок
Комітету
(26.11.2015)
висновок

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
30.10.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56895

Вручено
висновок
Комітету
(26.11.2015)
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

здійснення
планових
заходів
метрологічного
нагляду
за
законодавчо регульованими засобами
вимірювальної
техніки,
що
перебувають в експлуатації, та
кількістю фасованого товару в
упаковках Державною службою з
питань
безпечності
харчових
продуктів та захисту споживачів"
№ 27(10)
жовтень
2015

Закріплення
можливості
декларування країни
походження шляхом
зазначення
відомостей
про
походження товару у
митній декларації

Проект Закону України “Про внесення
змін до Митного кодексу України
щодо спрощення та вдосконалення
процедур
митного
оформлення
товарів”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
02.10.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSprosc
henniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOforml
enniaTovariv

№ 27(10)
жовтень
2015

Щодо
безпечності
харчових продуктів

Проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку
збору,
звітності,
аналізу
та
розповсюдження, зокрема через
Інтернет, інформації про результати
здійснення державного контролю та
нагляду за безпечністю харчових
продуктів і кормів"

Опрацювання

Державна
ветеринарна
та
фітосанітарна
служба України

Громадське
обговорення:
02.10.2015

http://vet.gov.ua/node/4673

№ 27(10)
жовтень
2015

Приведення
нормативноправових актів у
відповідність
до
Закону України “Про
основні принципи та
вимоги
до
безпечності
та
якості
харчових
продуктів”.

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України з
питань
проведення
державного
контролю харчових продуктів”

Опрацювання

Державна
ветеринарна
та
фітосанітарна
служба України

Громадське
обговорення:
09.10.2015

http://vet.gov.ua/node/4260

№ 27(10)
жовтень
2015

Регламентація вимог
до
державного
контролю на кордоні
вантажів
з
об’єктами

Проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку
проведення державного контролю на
кордоні
вантажів
з
об’єктами
санітарних заходів, що ввозяться

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Громадське
обговорення:
09.10.2015

http://vet.gov.ua/node/4259
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№
випуску

№ 26(9)
вересень
2015

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Тема

Назва акту

санітарних заходів,
що
ввозяться
в
Україну

(пересилаються) на митну територію
України"

Регулювання
підприємництва
галузі
виноградарства
виноробства

Проект Закону України “Про внесення
змін до Закону України "Про виноград
та
виноградне
вино"
щодо
регулювання підприємництва у галузі
виноградарства та виноробства».

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України"

Громадське
обговорення:
28.09.2015

http://minagro.gov.ua/en/node/18544

у
та

Ключові дати

Джерело

№ 26(9)
вересень
2015

Децентралізація
надання
адміністративних
послуг

Проекту
наказу
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України “Про внесення змін до наказу
Мінекономрозвитку від 17.04.2000 N
47”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
28.09.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=5f0da34e-bfa9-4383-b7743ad86010bd89&title=ProektNakazuMinisterstvaEk
onomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesennia
ZminDoNakazuMinekonomrozvitkuVid17-04-2000N47

№ 26(9)
вересень
2015

Спрощення процедур
оцінки відповідності
деяких
медичних
виробів

Проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Опрацювання

Міністерство
охорони здоров’я

Громадське
обговорення:
25.09.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150925_
0.html

№ 26(9)
вересень
2015

Щодо
добровільної
сертифікації харчових
продуктів
та
продовольчої
сировини

Проект Закону України № 3168 від
22.09.2015 про внесення змін до
Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію і сертифікацію"

Закон прийнято

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
22.09.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56592

№ 26(9)
вересень
2015

Дерегуляція у сфері
державного
контролю
якості
лікарських засобів

Проект Закону № 3179 від 25.09.2015
про внесення змін до статті 15 Закону
України "Про лікарські засоби" (щодо
удосконалення законодавства, що
регламентує повноваження органу
державного контролю за якістю
лікарських засобів)

На розгляді комітетів

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
25.09.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56620

№ 25(8)
вересень
2015

Приведення
деяких
нормативних актів у
відповідність
до
законодавства
України

Проект наказу “Про внесення змін до
Переліку продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні, та
визнання таким, що втратив чинність,
наказу Державного комітету України
по стандартизації, метрології та
сертифікації”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
15.09.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=9ac8bc4b-e8e7-4d34-a44d8e317ae096fb&title=ProektNakazuMinisterstvaEko
nomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZ
minDoPerelikuProduktsiiSchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainiTaViznanniaTakim-SchoVtrativChinnistNakazuDerzhavnogoKomitetuUkrainiPoStandartizat
sii-MetrologiiTaSertifikatsii

Готується на
Президенту

підпис

Закон
прийнято
(08.12.2015)
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Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

№
випуску

Тема

Назва акту

Ключові дати

Джерело

№ 25(8)
вересень
2015

Виключення
алкогольних напоїв з
Переліку продукції, що
підлягає обов’язковій
сертифікації

Проект
наказу
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України “Про внесення змін до
Переліку продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні, та
визнання таким, що втратив чинність,
наказу Державного комітету України
по стандартизації, метрології та
сертифікації”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Громадське
обговорення:
15.09.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=9ac8bc4b-e8e7-4d34-a44d8e317ae096fb&title=ProektNakazuMinisterstvaEko
nomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZ
minDoPerelikuProduktsiiSchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainiTaViznanniaTakim-

№ 25(8)
вересень
2015

Затвердження
порядку експорту та
імпорту
озоноруйнівних
речовин

Проект наказу “Про затвердження
Порядку погодження на ввезення або
вивезення озоноруйнівних речовин та
товарів, що їх містять”

Опрацювання

Міністерство
екології
природних
ресурсів

та

Громадське
обговорення:
01.09.2015

http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulato
ry/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zak
onu_01.09.2015.rar

№ 25(8)
вересень
2015

Зменшення
ставок
вивізного мита на
живу худобу

Проект Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про вивізне
(експортне) мито на живу худобу та
шкіряну сировину”

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
03.09.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18288
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18288&a
dd=ria
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18288&a
dd=en

№ 25(8)
вересень
2015

№ 25(8)
вересень
2015

№ 25(8)
вересень
2015

Контроль
за
виконанням вимог до
безпечності
та
якості
харчових
продуктів

Проект Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про основні
принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів” щодо
притягнення до відповідальності за
порушення законодавства у сфері
безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів”

Опрацювання

Дерегуляція у сфері
торгівлі
дорогоцінними
металами
та
камінням

Проект постанови “Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 4 червня 1998 р. № 802 та
визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України”

Опрацювання

Встановлення
пільгової ставки ПДВ
на везення медичних
виробів

Проект постанови “Про затвердження
переліку медичних виробів, операції з
постачання на митній території
України та ввезення на митну
територію України яких підлягають

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
08.09.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18316
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18316&a
dd=en
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18316&a
dd=ria

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
14.09.2015

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/artic
le?showHidden=1&art_id=426611&cat_id=407082
&ctime=1442486785990
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/artic
le?showHidden=1&art_id=426616&cat_id=407082
&ctime=1442486914535

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
08.09.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150908_
0.html
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

обкладенню податком на додану
вартість за ставкою 7 відсотків”
№ 25(8)
вересень
2015

Проект Закону України “Про внесення
змін до абзацу другого підпункту “в”
пункту 193.1 статті 193 Податкового
кодексу України”

Опрацювання

Міністерство
охорони здоров’я

Громадське
обговорення:
10.09.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150910_
0.html

№ 25(8)
вересень
2015

Затвердження
Ветеринарносанітарних вимог до
утримання свиней

Проекту наказу “Про затвердження
Ветеринарно-санітарних вимог до
утримання свиней”

Опрацювання

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
03.09.2015

http://vet.gov.ua/node/4154

№ 25(8)
вересень
2015

Надання експортних
пільг інвесторам

Проект
Закону
№
3004
від
01.09.2015“Про внесення змін до
статті 282 Митного кодексу України
щодо інвестиційної діяльності в сфері
виробництва сільськогосподарської
продукції”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
01.09.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56339

№ 25(8)
вересень
2015

Маркування продукції,
яка
походить
з
країни-агресора

Проект Закону № 3078 від 14.09.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про захист прав споживачів” щодо
обов'язкового маркування товарів, які
походять з країни-агресора або
тимчасово окупованих територій”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
14.09.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56450

№ 25(8)
вересень
2015

Ратифікація
міжнародних
документів

Проект Закону № 0060 від 07.09.2015
“Про ратифікацію Протоколу про
застосування Договору про зону
вільної торгівлі від 18 жовтня 2011
року між його Сторонами та
Республікою Узбекистан”

Розгляд перенесено (з
09.12.2015)

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
07.09.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56390

№ 24(7)
серпень
2015

Регулювання
отримання
документів
дозвільного
характеру

Проект Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України, які регулюють відносини,
пов'язані з одержанням документів
дозвільного характеру, щодо їх
приведення
у
відповідність
із
нормами Законів України “Про
адміністративні послуги” та “Про
дозвільну
систему
у
сфері
господарської діяльності”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
26.08.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=fb97ae9e-b137-457f-9f3dd6fc2da3864f&title=ProektZakonuUkrainiproVnese
nniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiYakiReguliuiutVidnosini-PoviazaniZOderzhanniamDokumentivDozvilnogoKhara
kteruSchodoYikhPrivedenniaUVidpovidnistIzNormamiZa
konivUkrainiproAdministrativniPoslugiTaproDozviln
uSistemuUSferiGospodarskoiDiialnoti
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Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

№
випуску

Тема

Назва акту

№ 24(7)
серпень
2015

Звільнення
від
оподаткування ПДВ
сільськогосподарської
техніки

Проект Закону України “Про внесення
зміни до статті 197 Податкового
кодексу України (щодо звільнення від
оподаткування сільськогосподарської
техніки, яка ввозиться на митну
територію
України
сільськогосподарськими
обслуговуючими кооперативами)”

Опрацювання

№ 24(7)
серпень
2015

Встановлення вимог
до предметів та
матеріалів,
що
контактують
з
харчовими
продуктами

Проект Закону України “Про вимоги
до предметів та матеріалів, що
контактують
з
харчовими
продуктами”

Опрацювання

№ 24(7)
серпень
2015

Спрощення процедури
оцінки відповідності
медичних виробів

Проект постанови “Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів
України”

№ 24(7)
серпень
2015

Збільшення
обсягів
квот
на
відвантаження
спирту етилового

№ 24(7)
серпень
2015

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
18.08.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18163

Міністерство
аграрної політики
та продовольства

Громадське
обговорення:
27.08.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18243

Опрацювання

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
18.08.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150818_
0.html

Проект постанови “Про внесення
зміни у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня
2011 р. № 19”

Опрацювання

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
20.08.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150820_
2.html

Регулювання правил
проведення
антисубсидиційних
розслідувань

Проект Закону №2517а від 21.08.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про
захист
національного
товаровиробника від субсидованого
імпорту”
(щодо
вдосконалення
деяких положень)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
21.08.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56286

№ 24(7)
серпень
2015

Скасування
додаткового
імпортного збору для
сировинних товарів

Проект Закону №2553а від 31.08.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про заходи щодо стабілізації
платіжного
балансу
України
відповідно до статті XII Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”
(щодо
забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної
продукції)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
31.08.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56326

№ 24(7)
серпень
2015

Пришвидшення
введення заборони на
експорт лісу-кругляку

Проект Закону №2547 від 31.08.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про
особливості
державного

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
31.08.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56320

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18163&a
dd=ria

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=18243&a
dd=ria
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

регулювання
діяльності
суб'єктів
підприємницької
діяльності,
пов'язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів” (щодо запобігання
екологічній катастрофі в лісовій
галузі)”
№ 24(7)
серпень
2015

Спрощення процедури
безмитного ввезення
деякого обладнання

Проект Закону № 2555а від 31.08.2015
“Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо розвитку
вітчизняного виробництва шляхом
стимулювання залучення інвестицій в
реальний сектор економіки через
індустріальні парки”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
31.08.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56328

№ 23(6)
серпень
2015

Скасування
дозвільних
документів

Проект Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо скорочення кількості
документів дозвільного характеру, у
тому числі шляхом поширення
застосування
декларативного
(реєстраційного,
заявницького)
принципу”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
06.08.2015
Проведено
громадське
обговорення:
18.09.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=c23c710c-27e9-4441-ac60177558bf1bac&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiS
chodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoK
harakteruUTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastos
uvanniaDeklarativnogo-restratsiinogoZaiavnitskogo-Printsipu

деяких

№ 23(6)
серпень
2015

Затвердження
Ліцензійних умов

Проект постанови “Про затвердження
ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності
з
поводження
з
особливо
небезпечними
речовинами
та
небезпечними
відходами
за
переліком, що визначається кабінетом
міністрів України”

На
погодженні
в
Державній регуляторній
службі

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
12.08.2015

http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulato
ry/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zak
onu_2_12.08.2015.rar

№ 23(6)
серпень
2015

Регулювання відносин
у сфері поводження з
озоноруйнівними
речовинами

Проект Закону України “Про охорону
озонового шару”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
екології
та
природних
ресурсів України

Громадське
обговорення:
14.08.2015

http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulato
ry/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zak
onu_14.08.2015.rar

№ 23(6)
серпень
2015

Приведення
деяких
наказів з питань
державної митної та
податкової справи у
відповідність
із
законодавством

Проект наказу “Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких наказів”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
фінансів України

Громадське
обговорення:
03.08.2015

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/artic
le?showHidden=1&art_id=423962&cat_id=407082
&ctime=1438601781413
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/artic
le?showHidden=1&art_id=423940&cat_id=407082
&ctime=1438601271751
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Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

№
випуску

Тема

Назва акту

№ 23(6)
серпень
2015

Звільнення
від
оподаткування
додатковим
імпортним
збором
деяких
лікарських
засобів

Проект постанови “Про затвердження
переліку лікарських засобів, які не є
об'єктами оподаткування додатковим
імпортним збором”

На опрацюванні

№ 23(6)
серпень
2015

Затвердження
Порядку
державної
реєстрації новітніх
харчових продуктів

Проект наказу “Про затвердження
Порядку державної реєстрації новітніх
харчових продуктів”

№ 23(6)
серпень
2015

Регулювання
виробництва та обігу
мінеральної води

№ 23(6)
серпень
2015

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
03.08.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150803_
0.html

На
погодженні
в
Державній регуляторній
службі

Міністерство
охорони здоров’я
України

Громадське
обговорення:
13.08.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20150813_
0.html

Проект наказу МОЗ України “Про
затвердження нормативно-правових
актів з питань води природної
мінеральної”

Ухвалено
рішення
№ 0032/0004 від
11.09.2015
щодо
доцільності доповнення
Державних санітарних
норм
та
правил
"Гігієнічні вимоги до
води питної…

Міністерство
охорони здоров’я
України

Громадське
обговорення:
13.08.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20150813_
1.html

Оновлення кодів та
опису продукції у
деяких
законах
України

Проект Закону №2468а від 03.08.2015
“Про внесення змін до деяких законів
України щодо ставок вивізного
(експортного) мита”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
03.08.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56222

№ 23(6)
серпень
2015

Запровадження
податкових пільг на
ввезення
рідкісних
тварин

Проект Закону №2484а від 07.08.2015
“Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо встановлення
оптимального режиму мита при
здійсненні операції із ввезення
зоологічними
парками
загальнодержавного значення на
митну території України представників
рідкісних та (або) таких, що
перебувають під загрозою зникнення
видів тварин”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
07.08.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56243

№ 23(6)
серпень
2015

Скасування доволу на
імпорт
деякий
товарів

Проект Закону 2492а від 10.08.2015
“Про внесення змін до деяких законів
України щодо скасування дозволу на
імпорт в Україну товарів, щодо яких
застосовуються заходи нагляду або

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
10.08.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56251

(можлива
втрата
актуальності у зв’язку з
наявністю проекту про
скасування додаткового
імпортного збору)
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
11.08.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56259

регіонального нагляду”
Проект Закону №2498а від 11.08.2015
“Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
скорочення дозвільних процедур у
сфері
зовнішньоекономічної
діяльності”

Прийнято
читанні

Встановлення
спеціальних вимог до
органів
з
оцінки
відповідності

Проект постанови “Про затвердження
спеціальних вимог до призначених
органів з оцінки відповідності”

Інформація
відсутня

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
29.07.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=3759c601-807b-4245-b2e12660e20aaf86&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproZatverdzhenniaSpetsialnikhVimogDoPriznacheni
khOrganivZOtsinkiVidpovidnosti-

№ 22(5)
липень
2015

Оновлення
норм
Технічного
регламенту
низьковольтного
електричного
обладнання

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Технічного
регламенту
низьковольтного
електричного
обладнання”

Інформація
відсутня

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
30.07.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=c696cfc9-bf71-450b-8da3a1d85ea76b20&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuNizkov
oltnogoElektrichnogoObladnannia-

№ 22(5)
липень
2015

Зміни в ліцензуванні
діяльності
з
небезпечними
речовинами

Проект Закону “Про внесення зміни
до статті 7 закону України «Про
ліцензування видів господарської
діяльності”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
екології
та
природних
ресурсів України

Громадське
обговорення:
16.07.2015

http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulato
ry/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zak
onu_16.07.2015.rar

№ 22(5)
липень
2015

Затвердження
правил виробництва
органічної продукції

Проект постанови “Про затвердження
Детальних
правил
виробництва
непереробленої органічної продукції
(сировини) тваринного походження”

Опрацювання

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
16.07.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17818

№ 22(5)
липень
2015

Проект постанови “Про затвердження
Детальних
правил
виробництва
органічної
продукції
(сировини)
бджільництва”

Опрацювання

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
16.07.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17822

№ 22(5)
липень
2015

Проект постанови “Про затвердження
Детальних
правил
виробництва
непереробленої органічної продукції
(сировини) рослинного походження, у
тому числі грибів”

Опрацювання

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
17.07.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17846

№ 23(6)
серпень
2015

Скасування
ліцезій

№ 22(5)
липень
2015

деяких

в

першому

Прийнято в першому
читанні (12.11.2015)

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17818&a
dd=ria

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17822&a
dd=ria

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17846&a
dd=ria
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№
випуску

Тема

Назва акту

№ 22(5)
липень
2015

Регулювання
виробництва
дитячого харчування

Проект Закону “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення відносин у сфері
дитячого харчування”

На опрацюванні

№ 22(5)
липень
2015

Дерегуляція
виробництва та обігу
молочної продукції

Проект наказу “Про затвердження
інструкцій та форм первинного обліку
з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97
«Молоко
коров’яче
незбиране.
Вимоги при закупівлі”

Інформація
відсутня

про

№ 22(5)
липень
2015

Дерегуляція у сфері
карантину рослин

Проект постанови “Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику
від
провадження
господарської діяльності у сфері
карантину рослин та визначається
періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду”

Інформація
відсутня

про

№ 22(5)
липень
2015

Регулювання
перевезення
через
кордон
харчових
продуктів

Проект постанови “Про затвердження
переліку призначених прикордонних
інспекційних постів на митному
кордоні
України,
через
які
здійснюється ввезення (пересилання)
в Україну, вивезення (пересилання) з
України та переміщення транзитом
харчових продуктів та інших об’єктів
санітарних заходів”

Інформація
відсутня

№ 22(5)
липень
2015

Встановлення Вимог
до
здійснення
державного
контролю харчових
продуктів

Проект наказу “Про затвердження
Вимог до здійснення державного
контролю харчових продуктів та/або
інших об’єктів санітарних заходів”

№ 22(5)
липень
2015

Затвердження
порядку
здійснення
державного
контролю
деяких
харчових продуктів

Проект наказу “Про затвердження
Порядку
здійснення
державного
контролю за дотриманням необхідних
гігієнічних вимог щодо забезпечення
безпечності
готових
харчових
продуктів тваринного походження на
бійнях, гуртівнях та потужностях з
розбирання та обвалювання м'яса”

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Громадське
обговорення:
27.07.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17928

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Громадське
обговорення:
27.07.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17929

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
16.07.2015

http://vet.gov.ua/node/3676

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
27.07.2015

http://vet.gov.ua/node/4099

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Громадське
обговорення:
27.07.2015

http://vet.gov.ua/node/4081

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Громадське
обговорення:
27.07.2015

http://vet.gov.ua/node/4082

стан

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17928&a
dd=ria

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17929&a
dd=ria
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

№ 22(5)
липень
2015

Пільги для бійців АТО
на
ввезення
автомобілей

Проект
Закону
№2447а
від
24.07.2015“Про внесення змін до
Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”
(щодо ввезення на митну територію
України
транспортних
засобів
учасниками
антитерористичної
операції)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
24.07.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56192

№ 22(5)
липень
2015

Затвердження
порядку
здійснення
державного
контролю
деяких
харчових продуктів

Проект Закону №2445а від 24.07.2015
“Про внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо ввезення на
митну
територію
України
транспортних засобів учасниками
антитерористичної операції)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
24.07.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56190

№ 22(5)
липень
2015

Пільги для бійців АТО
на
ввезення
автомобілей

Проект Закону №2446а від 24.07.2015
“Про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо ввезення на
митну
територію
України
транспортних засобів учасниками
антитерористичної операції)”

Готується
читання

друге

народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
24.07.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56191

№ 21(4)
липень
2015

Покращення
контролю
роботи
засобів вимірювальної
техніки

Проект постанови “Про затвердження
Порядку встановлення міжповірочних
інтервалів законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки за
категоріями”

Інформація
відсутня

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
09.07.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=9cbc64b4-1a13-40ca-abeef2e4827a3d4c&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuVstanovlenniaMizhpovi
rochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZaso
bivVimiriuvalnoiTekhnikiZaKategoriiami-

№ 21(4)
липень
2015

Регулювання
діяльності
метрологічних служб

Проект наказу “Про затвердження
Типового положення про метрологічні
служби
центральних
органів
виконавчої влади, інших державних
органів, органів управління об’єднань
підприємств, підприємств, установ та
організацій, які виконують роботи у
сфері
законодавчо
регульованої
метрології, визнання такими, що
втратили чинність, деяких наказів
Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
13.07.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c852b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomroz
vitkuUkrainiproZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrol
ogichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi
-InshikhDerzhavnikhOrganivOrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-PidprimstvUstanovTaOrganizatsiiYakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovan
oiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnistDeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPita
nTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitikiRozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-

на
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

ZakonuUkrainiproMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-

№ 21(4)
липень
2015

Про оподаткування
операцій з ввезення в
Україну
деяких
медичних виробів

Проект Закону “Про внесення змін до
абзацу першого підпункту “в” пункту
193.1 статті 193 Податкового кодексу
України (щодо створення сприятливих
умов для поліпшення забезпечення
закладів
охорони
здоров'я
та
громадян доступними лікарськими
засобами)”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
охорони здоров'я
України

Громадське
обговорення:
01.07.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150701_
0.html

№ 21(4)
липень
2015

Оновлення переліку
фармацевтичної
продукції,
що
звільняється
від
оподаткування
ввізним митом

Проект постанови “Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 листопада 2004 р. №
1568”

Інформація
відсутня

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
07.07.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150707_
0.html

№ 21(4)
липень
2015

Затвердження
Ліцензійних
умов
імпорту
лікарських
засобів

Проект постанови “Про затвердження
Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності
з
виробництва
лікарських
засобів,
оптової
та
роздрібної
торгівлі
лікарськими
засобами,
імпорту
лікарських засобів (крім активних
фармацевтичних інгредієнтів)”

Інформація
відсутня

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
13.07.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150713_
0.html

№ 21(4)
липень
2015

Приведення технічних
регламентів
щодо
медичних виробів у
відповідність
до
чинного
законодавства

Проект постанови “Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів
України”

Інформація
відсутня

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
15.07.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150715_
0.html

№ 21(4)
липень
2015

Регулювання видачі
міжнародних
санітарних
сертифікатів

Проект наказу “Про затвердження
Порядку
видачі
міжнародних
санітарних сертифікатів на вантажі з
харчовими
продуктами,
що
експортуються”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
охорони здоров'я
України

Громадське
обговорення:
15.07.2015

http://www.dsesu.gov.ua/ua/regulyatornapolitika/hromadske-obhovoriuvannia/item/1289povidomlennia-pro-opryliudnennia-proektunakazu-ministerstva-okhorony-zdorov-ia-ukrainypro-zatverdzhennia-poriadku-vydachi-sertyfikativprydatnosti-dlia-spozhyvannia-liudynoiu-navantazhi-z-kharchovymy-produktamypryznachenymy-dlia-eksportu-mizhnarodnykh

26

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

№
випуску

Тема

Назва акту

№ 21(4)
липень
2015

Затвердження
переліку
харчових
продуктів, вивезення
яких
підлягає
державному
контролю

Проекту постанови “Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 жовтня 2011 р. № 1031”

Інформація
відсутня

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
15.07.2015

http://vet.gov.ua/node/3675

№ 21(4)
липень
2015

Звільнення
від
оподаткування
ввізним
митом
певного обладнання

Проект Закону №2207а від 01.07.2015
“Про внесення зміни до статті 282
Митного кодексу України (щодо
сприяння
розвитку
виробництва
виробів медичного призначення)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
01.07.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55790

№ 21(4)
липень
2015

Ліцензування певних
видів
господарської
діяльності

Проект Закону №2284а від 03.07.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності”
(щодо
виробництва ветеринарної продукції
та ліцензування діяльності з особливо
небезпечними
хімічними
речовинами)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
03.07.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55891

№ 21(4)
липень
2015

Внесення змін до
законодавства
у
зв’язку з утворенням
Державної установи з
підтримки експорту

Проект
Закону
№2142а-1
від
03.07.2015 “Про внесення змін до
деяких
законів
України (щодо
страхування експортних ризиків та
кредитів експортерів)”

Прийнято за основу

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
03.07.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55881

про

Ключові дати

Джерело

Вручено
висновок
Комітету: 01.09.2015
Прийнято за основу
(24.11.2015)

№ 20(3)
червень
2015

Затвердження
Технічного
регламенту
електромагнітної
сумісності
обладнання

№ 20(3)
червень
2015

Спрощення процедури
ввезення
транспортних
засобів

з

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Технічного
регламенту
з
електромагнітної
сумісності
обладнання”

Інформація
відсутня

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
24.06.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=039dd906-b26d-4a74-ac53570d299a9eb5&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZElekt
romagnitnoiSumisnostiObladnannia-

Проект Закону №2085а від 16.06.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про деякі питання ввезення на митну
територію України та реєстрації
транспортних
засобів”
(щодо
ввезення транспортних засобів, які
відповідають екологічним нормам

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
16.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55590

27

№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

Дата реєстрації в ВР:
16.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55591

“Євро-4” і “Євро-5”)”

№ 20(3)
червень
2015

Відтермінування дії
закону
Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності

Проект Закону №2086а від 16.06.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності”
щодо
забезпечення
безперервності
ліцензування та захисту економічних
інтересів держави”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

№ 20(3)
червень
2015

Спрощення
оподаткування
ввезення
живих
тварин для зоопарків

Проект Закону № 2108а від 17.06.2015
“Про внесення змін до статті 197
Податкового кодексу України щодо
звільнення
від
оподаткування
операцій з транспортування та
ввезення на митну територію живих
тварин для зоопарків”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
17.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55627

№ 20(3)
червень
2015

Відтермінування дії
закону
Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності

Проект Закону № 2108а-1 від
18.06.2015 “Про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо
оподаткування податком на додану
вартість операцій із ввезення на митну
територію рідкісних і таких, що
перебувають під загрозою зникнення,
видів тварин)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
18.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55649

Проект Закону №2142а від 22.06.2015
“Про
забезпечення
масштабної
експортної
експансії
українських
виробників шляхом страхування,
гарантування
та
здешевлення
кредитування експорту”

Прийнято
читанні

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
22.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55685

Проект Закону №2150а від 23.06.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про побічні продукти тваринного
походження, що не призначені для
споживання
людиною”
(щодо
узгодження його положень у сфері
поводження з продуктами тваринного
походження, що належать до категорії
ІІ, з вимогами законодавства ЄС)”

Прийнято
читанні

№ 20(3)
червень
2015

№ 20(3)
червень
2015

Утворення Державної
установи
з
підтримки експорту

Регуляція у сфері
використання добрив

в

першому

Включено
до
порядку
денного:
14.07.2015

Прийнято в першому
читанні (24.11.2015)

в

першому

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
23.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55696

Прийнято в першому
читанні (08.12.2015)

28

№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

№ 20(3)
червень
2015

Звільнення від мита
транспортних
засобів спеціального
призначення

Проект Закону №2160а від 24.06.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про гуманітарну допомогу” щодо
звільнення
від
сплати
митних
платежів транспортних засобів, які
надійшли у якості гуманітарної
допомоги
для
забезпечення
соціально-економічних
потреб
територіальних громад в Україні”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
24.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55724

№ 20(3)
червень
2015

Звільнення
від
оподаткування
імпорту автомобілів
для
багатодітних
сімей.

Проект Закону №2164а від 25.06.2015
“Про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо здешевлення
вартості автомобілів для багатодітних
сімей)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
25.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55730

№ 20(3)
червень
2015

Спрощення
регулювання імпорту
приладів,
що
використовуються в
ракетно-космічній
галузі

Проект Закону №2195а від 15.09.2015
“Про внесення змін до розділу ХХІ
“Прикінцеві та перехідні положення”
Митного кодексу України щодо
державної
підтримки
базових
підприємств ракетно-космічної галузі
України
з
метою
фінансового
оздоровлення та розвитку державних
підприємств “Виробниче об'єднання
Південний машинобудівний завод
імені О.М.Макарова” та “Державного
Конструкторського бюро “Південне”
імені М.К.Янгеля”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
30.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55775

Проект постанови “Про затвердження
Технічного
регламенту
неавтоматичних
зважувальних
приладів”

Інформація
відсутня

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
02.06.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=e3277520-e9fd-4c4a-913552da6a51f5d2&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuNeavt
omatichnikhZvazhuvalnikhPriladiv-

Проект постанови “Про внесення змін
до
Порядку
реєстрації
зовнішньоекономічних
контрактів
(договорів) на здійснення експортних
операцій з металобрухтом”

Інформація
відсутня

про

стан

Кабінет Міністрів
України

Громадське
обговорення:
11.06.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=f5555023-4950-4951-aff0d4c5bea2cc95&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproVnesenniaZminDoPoriadkuRestratsii
ZovnishnoekonomichnikhKontraktiv-dogovorivNaZdiisnenniaEksportnikhOperatsiiZMetalobrukhto

№19(2)
червень
2015

№19(2)
червень
2015

Затвердження
Технічного
регламенту
неавтоматичних
зважувальних
приладів
Про
порядок
реєстрації
зовнішньоекономічних
контрактів
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

m

№19(2)
червень
2015

Спрощення закупівлі
медичних виробів із
залученням
міжнародних
спеціалізованих
організацій

Проект наказу “Про затвердження
Порядку проведення експертизи
щодо автентичності реєстраційних
матеріалів на лікарський засіб, який
подається на державну реєстрацію з
метою його закупівлі спеціалізованою
організацією”

Інформація
відсутня

стан

Міністерство
охорони здоров’я

Громадське
обговорення:
08.06.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20150608_
0.html

№19(2)
червень
2015

Регуляція на ринку
альтернативних
палив

Проект Закону №2044а від 08.06.2015
“Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо розвитку
виробництва та ринку альтернативних
палив,
дерегуляції
виробництва
біоетанолу
та
гармонізації
законодавства
з
нормами
Європейського
Союзу
та
Енергетичного Співтовариства”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
08.06.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55529

№ 18(1)
травень
2015

Зміна
структурних
підрозділів,
відповідають
ліцензування

Проект наказу “Про затвердження
Змін до деяких наказів з питань
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності”

Інформація
відсутня

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
19.05.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=d86e295c-16ed-43fd-a49e4414e073f4b1&title=ProektNakazuMinisterstvaEko
nomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproZatverdzhe
nniaZminDoDeiakikhNakazivZPitanLitsenzuvanniaZ
ovnishnekonomichnoiDiialnosti

№ 18(1)
травень
2015

Затвердження
переліку
адміністративних
послуг та плати за їх
надання

Проект Закону № 3319 від 12.10.2015
“Про перелік адміністративних послуг
та плату (адміністративний збір) за їх
надання”

Надано
ознайомлення

для

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Дата реєстрації в ВР:
12.10.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56815

№ 18(1)
травень
2015

Удосконалення
державного
ринкового нагляду за
нехарчовою
продукцією

Проект Закону “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо
здійснення
державного
ринкового нагляду і контролю
нехарчової продукції”

На опрацюванні

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
27.05.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=d3e03352-f0fd-4182-98f588656b186ea5&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktiv
UkrainiSchodoZdiisnenniaDerzhavnogoRinkovogoN
agliaduIKontroliuNekharchovoiProduktsi-

№ 18(1)
травень
2015

Встановлення обсягів
квот
для
наркотичних засобів

Проект постанови “Про затвердження
обсягів квот на 2015 рік, у межах яких
здійснюється культивування рослин,
що містять наркотичні засоби і

Інформація
відсутня

Міністерство
охорони здоров’я

Громадське
обговорення:
25.05.2015

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150525_
0.html

назв
що
за

про

про

про

стан
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

психотропні речовини, виробництво,
виготовлення, зберігання, ввезення на
територію України та вивезення з
території України наркотичних засобів
і психотропних речовин”
№ 18(1)
травень
2015

Покращення
контролю за обігом
ГМО

Проект Закону №2977 від 29.05.2015
“Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
здійснення
державного
нагляду
(контролю) за обігом генетично
модифікованих організмів”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
29.05.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55395

№ 18(1)
травень
2015

Звільнення від мита
допомоги трастових
фондів НАТО

Проект Закону №2969 від 18.05.2015
“Про внесення змін до статті 287
Митного кодексу України (щодо
звільнення від оподаткування ввізним
митом
матеріально-технічної
допомоги, яка надається трастовими
фондами
Організації
Північноатлантичного
договору
(НАТО)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
28.05.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55381

№ 18(1)
травень
2015

Заборона
насваєм

торгівлі

Проект Закону №2880 від 18.05.2015
“Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
заборони виробництва, ввезення,
пересилання, перевезення та торгівлі
насваєм”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
18.05.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55174

№17
травень
2015

Правила поводження
із
використаною
тарою.

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Деякі питання поводження із
використаною тарою та пакувальними
матеріалами”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
екології
та
природних
ресурсів України

Громадське
обговорення:
06.05.2015

http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulato
ry/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zak
onu_06.05.2015_2.rar

№17
травень
2015

Порядок погодження
ввезення
або
вивезення
озоноруйнівних
речовин.

Проект наказу “Про затвердження
Порядку погодження ввезення або
вивезення озоноруйнівних речовин
для отримання ліцензій на експорт /
імпорт озоноруйнівних речовин та
товарів, що їх містять”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
екології
та
природних
ресурсів України.

Громадське
обговорення:
12.05.2015

http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulato
ry/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zak
onu_12.05.2015.rar

№17
травень
2015

Порядок
митного
контролю товарів,
що переміщуються в

Проект наказу “Про затвердження
Порядку та умов здійснення митного
контролю та митного оформлення

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
фінансів України

Громадське
обговорення:
28.04.2015

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/artic
le?showHidden=1&art_id=415546&cat_id=407082
&ctime=1430210171214
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№
випуску

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Тема

Назва акту

Ключові дати

Джерело

міжнародних експресвідправленнях.

товарів,
що
переміщуються
(пересилаються) через митний кордон
України в міжнародних експресвідправленнях та Порядку заповнення
митної декларації М-16”

№17
травень
2015

Про безпечність та
гігієну кормів.

Проект закону №2845 від 14.05.2015
“Про безпечність та гігієну кормів “

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
14.05.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55120

№17
травень
2015

Звільнення
від
оподаткування
додатковим
імпортним
збором
лікарських засобів.

Проект Закону №2827 від 13.05.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про заходи щодо стабілізації
платіжного
балансу
України
відповідно до статті XII Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”
(щодо
оподаткування
ліків
та
медичних виробів)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
13.05.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=55087

№16
квітень
2015

Затвердження
Технічного
регламенту
низьковольтного
електричного
обладнання.

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Технічного
регламенту
низьковольтного
електричного
обладнання”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
23.04.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=e38fc87d-af64-4cea-9d1cb36ed7887467&title=ProektPostanoviKabinetuMin
istrivUkrainiproZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuNizkov
oltnogoElektrichnogoObladnannia-

№16
квітень
2015

Встановлення
міжповірочних
інтервалів
для
засобів вимірювальної
техніки.

Проект наказу “Про затвердження
міжповірочних
інтервалів
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної
техніки,
що
перебувають в експлуатації, за
категоріями”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
21.04.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=da14fefd-ada7-40a7-83a446f07fef0dbc&title=ProektNakazuproZatverdzhenn
iaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulov
anikhZasobivVimiriuvalnoiTekhnikiSchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-

№16
квітень
2015

Про метрологію та
метрологічну
діяльність.

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження критерію,
за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження
господарської
діяльності з проведення повірки
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної
техніки,
що
перебувають в експлуатації, та
визначається
періодичність
проведення
Міністерством
економічного розвитку і торгівлі
планових
заходів
моніторингу

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
21.04.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=8cf1cf5d-68e9-44a0-aa5cb702726bd546&title=ProektPostanoviKabinetuMin
istrivUkraini-proZatverdzhenniaKriteriiuZaYakimOtsiniutsiaStupinRizikuVidProvadzhenniaG
ospodarskoiDiialnostiZProvedenniaPovirkiZakonod
avchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhnikiSchoPerebuvaiutVEkspluatatsiiTaViznachatsiaPeriodichnistProvedenniaMinisterst
vomEkonomichnogoRozvitkuITorgivliPlanovikhZakh
odivMonitoringuVidpovidnostiUpovnovazhenikhNa
ukovikhMetrologichnikhTsentrivMetrologichnikhTsentrivTaPovirochnikhLaboratorii

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/artic
le?showHidden=1&art_id=415536&cat_id=407082
&ctime=1430209530336
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

VimogamZakonuUkrainiproMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnistTaKriteriiam-YakimVoniPovinniVidpovidati-

відповідності
уповноважених
наукових
метрологічних
центрів,
метрологічних центрів та повірочних
лабораторій вимогам Закону України
“Про метрологію та метрологічну
діяльність” та критеріям, яким вони
повинні відповідати”
№16
квітень
2015

Скасування
додаткового
імпортного збору.

Проект Закону №2674 від 20.04.2015
“Про визнання таким, що втратив
чинність, Закону України “Про заходи
щодо стабілізації платіжного балансу
України відповідно до статті XII
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
1994 року”

Проект не прийнято

№15
квітень
2015

Регулювання
зовнішньої торгівлі
озоноруйнівними
речовинами.

Проект наказу “Про затвердження
Порядку
розподілення
розрахункового обсягу споживання
озоноруйнівних
речовин
та
погодження імпорту та експорту
озоноруйнівних
речовин
для
отримання ліцензій на експорт/
імпорт озоноруйнівних речовин та
товарів, що їх містять.”

Інформація
відсутня

стан

Міністерство
екології
та
природних
ресурсів України

Громадське
обговорення:
06.04.2015

http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3719proekt-nakazu-ministerstva-ekolohii-tapryrodnykh-resursiv-ukrainy-pro-zatverdzhenniaporiadku-rozpodilennia-rozrakhunkovoho-obsiahuspozhyvannia-ozonoruinivnykh-rechovyn-tapohodzhennia-importu-ta-eksportuozonoruinivnykh-rechovyn-dlia-otrymannia-litsenz

№15
квітень
2015

Впровадження
митних пільг для
окремих
районів
Донецької
та
Луганської областей.

Проект Закону № 2421 від 19.03.2015
“Про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо створення та
функціонування вільної економічної
зони “Донбас”)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
19.03.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=54465

№15
квітень
2015

Звільнення від ПДВ та
мита
ввезення
деревообробного
обладнання.

Проект Закону № 2617 від 09.04.2015
“Про внесення змін до розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового
кодексу України (щодо особливостей
оподаткування операцій з ввезення на
митну
територію
України
та
постачання на митній території
України деревообробного обладнання
для
відродження
промислового
виробництва)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
09.04.2015
Прийнято в першому
читанні: 19.05.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=54753

№15
квітень

Впровадження
митних пільг

Проект Закону № 2618 від 09.04.2015
“Про внесення змін до розділу ХХІ

Включено до порядку
денного третьої сесії

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
09.04.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=54754

для

Народний депутат.

Дата реєстрації в ВР:
20.04.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=54833

Проект не прийнято
(24.11.2015)

про
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Етап проходження,
зміни за період
моніторингу
восьмого скликання

№
випуску

Тема

Назва акту

2015

окремих
районів
Донецької
та
Луганської областей.

“Прикінцеві та перехідні положення”
Митного кодексу України (щодо
особливостей оподаткування ввізним
митом деревообробного обладнання
для
відродження
промислового
виробництва)”

№15
квітень
2015

Звільнення експорту
деякої
сільськогосподарської
продукції від ПДВ.

Проект Закону № 2527 від 02.04.2015
“Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо створення
справедливих умов для реалізації
сільгосппродукції
та
підтримки
безпосередніх
сільгосптоваровиробників”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

№14
березень
2015

Скасування окремих
процедур одержання
дозвільних
документів

Пропозиції Мінекономрозвитку щодо
скасування та переведення на
декларативні/реєстраційні процедури
окремих
процедур
одержання
документів дозвільного характеру

Інформація
відсутня

про

стан

№14
березень
2015

Встановлення
порядку маркування
органічної продукції

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Порядку
та вимог до маркування органічної
продукції”

Інформація
відсутня

про

стан

№14
березень
2015

Спрощення процедури
митного оформлення
товарів

Проект Закону № 2240 від 26.02.2015
“Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
регламенту порядку переміщення
через митний кордон України товарів,
які підлягають оцінці відповідності”

№14
березень
2015

Звільнення від мита
тканин
для
виготовлення
шоломів

№14
березень

Про лікарські засоби

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

Прийнято в першому
читанні: 19.05.2015

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
02.04.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=54637

Прийнято за основу:
14.05.2015

Громадське
обговорення:
03.03.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=5b69cfd5-aa0c-4912-bef40e420e25685f&title=PropozitsiiMinekonomrozvitk
uSchodoSkasuvanniaTaPerevedenniaNaDeklarativn
irestratsiiniProtseduriOkremikhProtsedurOderzhan
niaDokumentivDozvilnogoKharakteru

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України.

Громадське
обговорення:
26.02.2015

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=12422

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
26.02.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=54197

Проект Закону № 2242 від 26.02.2015
“Про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо регламенту
порядку переміщення через митний
кордон України товарів, які підлягають
оцінці відповідності)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат.

Дата реєстрації в ВР:
26.02.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=54199

Проект Закону № 2162-1 від
02.03.2015 “Про лікарські засоби”

Включено до порядку
денного третьої сесії

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
02.03.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?i
d=&pf3511=54238
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випуску

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу
восьмого скликання

Ініціатор

Тема

Назва акту

№13
лютий
2015

Спрощення митного
оформлення товарів.

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436”

Інформація
відсутня

про

стан

Державна
фіскальна служба
України.

Громадське
обговорення:
16.02.2015

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika/regulyatorna-politika/2015-rik/63544.html

№13
лютий
2015

Дозвіл на реекспорт
товарів українського
походження.

Проект Закону України “Про внесення
змін до деяких законів України щодо
здійснення інвестування майна і
майнових прав за межі України та
реекспорту”.

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
26.01.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=8b330b6d-f8ed-4bf7-bf292142a6c796cc&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoZdiisne
nniaInvestuvanniaMainaIMainovikhPravZaMezhiUk
rainiTaReeksportu

№13
лютий
2015

Дерегуляція

Проект постанови Кабінету
України “Про внесення
визнання такими, що
чинність, деяких постанов
Міністрів України”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
20.01.2015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=7ea21b73-5447-4949-b4e59ef5b929994b&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproVnesenniaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini

№13
лютий
2015

Митне оформлення у
випадку
електронного
декларування

Проект Закону № 2133 від 13.02.2015
“Про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо помилок у
митній декларації та вдосконалення
електронного декларування)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
13.02.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=54038

№13
лютий
2015

Про лікарські засоби

Проект Закону № 2162 від 17.02.2015
“Про лікарські засоби”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
17.02.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=54089

№13
лютий
2015

Скасування реєстрації
контрактів
на
експорт
металобрухту

Проект Закону № 2012 від 03.02.2015
“Про внесення змін до статті 9 Закону
України “Про металобрухт” (щодо
скасування реєстрації контрактів на
експорт)”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
03.02.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?i
d=&pf3511=53808

№13
лютий
2015

Спрощена процедура
реєстрації ГМО та
продукції, виробленої
з їх застосуванням

Проект Закону №1844 від 26.01.2015
“Про внесення змін до Закону України
“Про державну систему біобезпеки
при
створенні,
випробуванні,
транспортуванні
та
використанні
генетично модифікованих організмів”
(щодо запровадження спрощеної
процедури реєстрації на території
України ГМО та продукції, виробленої

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
26.01.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=53696

2015

Міністрів
змін та
втратили
Кабінету

Ключові дати

Джерело

Вручено
подання
Комітету
про
розгляд: 02.07.2015
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Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

з їх застосуванням, зареєстрованих в
Європейському Союзі)”
№12
січень
2015

Технічний регламент
щодо фасування у
готову упаковку

Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
Технічного регламенту щодо деяких
товарів, які фасують за масою та
об’ємом у готову упаковку”

Опрацювання

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
03.12.2014

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=0808420a-c505-4b36-8fb826ce3c8ea844&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuSchod
oDeiakikhTovarivYakiFasuiutZaMasoiuTaObmomUGotovuUpakovku-

№12
січень
2015

Продаж
металобрухту через
аукціони

Проект Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про
металобрухт”

Інформація
відсутня

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
01.12.2014

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=c3a85ce7-aaf0-47f3-a89f30d6c0b26c48&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoZakonuUkrainiproMetalobrukht

№12
січень
2015

Митне оформлення у
випадку
електронного
декларування

Проект Закону №1758 від 14.01.2015
про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо відліку
митного
оформлення
в
разі
електронного декларування)

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
14.01.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=53582

№12
січень
2015

Мораторій
вирубку
лісів
експорт лісопиломатеріалів

на
та
та

Проект Закону №1748 від 14.01.2015
про встановлення мораторію на
вирубку лісів та експорт лісо- та
пиломатеріалів

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народні депутати

Дата реєстрації в ВР:
14.01.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=53572

№12
січень
2015

Інформування
споживачів про країну
виробника (продавця)
товарів

Проект Закону 1450 від 12.12.2014 про
внесення змін до статті 15 Закону
України “Про захист прав споживачів”
(щодо позначення країни виробника
(виконавця, продавця)

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

Дата реєстрації в ВР:
12.12.2014

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52925

№12
січень
2015

Гармонізація
законодавства
на
ринку насіння та
садивного матеріалу

Проект Закону №1460-1 від 24.12.2014
про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо
приведення законодавства у сфері
насінництва та розсадництва у
відповідність до європейських та
міжнародних вимог)

Закон
прийнято
Готується на підпис
Президенту

Народні депутати

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України

Інформація
відсутня

№11
грудень
2014

Переробка брухту та
відходів, що містять
дорогоцінні метали

про

Відправлено
на
доопрацювання:
16.06.2015
Дата реєстрації в ВР:
24.12.2014

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=53134

Прийнято в першому
читанні: 08.04.2015
Закон
прийнято
(08.12.2015)

про

стан

Міністерство
фінансів України

Громадське
обговорення:
26.11.2014

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/artic
le?art_id=406488&cat_id=390898
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№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

від 15 березня 1999 року №383
“Питання переробки брухту та
відходів, що містять дорогоцінні
метали”

Ключові дати

Джерело

Повторне
громадське
обговорення:
26.12.2014

№11
грудень
2014

Вдосконалення
технічного
регламенту
щодо
вимог
до
автомобільних
бензинів, дизельного,
суднових
та
котельних палив

Проект постанови КМУ “Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 1 червня 2011 року №573 і
від 1 серпня 2013 року №927”

Інформація
відсутня

про

№10
жовтень
2014

Перелік товарів, які
можуть
бути
вилучені з режиму
вільної торгівлі при
імпорті з Російської
Федерації

Оновлений проект переліку товарів,
які можуть бути вилучені з режиму
вільної торгівлі при імпорті з
Російської Федерації до України (з
урахуванням
зауважень
та
пропозицій)

Опрацювання

№10
жовтень
2014

Перелік товарів, які
можуть
бути
вилучені з режиму
вільної торгівлі при
імпорті з Російської
Федерації

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до
Порядку розподілу тарифної квоти на
ввезення в Україну цукру-сирцю з
тростини”

Інформація
відсутня

про

№10
жовтень
2014

Дерегуляція
господарської
діяльності

Проект наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
“Про внесення зміни до Інструкції
щодо заповнення форми сертифіката
про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів
для здійснення експортних операцій”

Інформація
відсутня

про

№10
жовтень
2014

Дерегуляція
господарської
діяльності

Проект Закону України “Про внесення
змін до деяких законів України (щодо
оптимізації
процедури
видачі
документів дозвільного характеру)”

Інформація про
відсутня

стан

Міністерство
енергетики
та
вугільної
промисловості
України

Громадське
обговорення:
04.11.2014

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publis
h/article?art_id=244966265&cat_id=167475

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
04.11.2014

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c68ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovar
ivYakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriI
mportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkrainizUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
24.10.2014

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini

стан

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Громадське
обговорення:
28.10.2014

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=15010

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
13.10.2014

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=74a841ad-7a23-44ef-8f3f1be1e16f283e&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainischodoOptimizatsiiProtseduriVidachiDokumentivD
ozvilnogoKharakteru--
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№
випуску

Тема

№10
жовтень
2014

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Проект Закону №1511 від 18.12.2014
“Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
дерегуляції у сфері державного
пробірного контролю”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Ініціатор

Міністерство
фінансів України

Ключові дати

Громадське
обговорення:
14.10.2014

Джерело

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52995

Дата реєстрації в ВР:
28.11.2014

№10
жовтень
2014

Дозвіл ДП “Укрспирт”
на
експорт
та
оптову
торгівлю
спиртом етиловим
неденатурованим з
концентрацією
спирту менш як 80
об. %

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення зміни до
пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 28 липня 2010 року №672”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Громадське
обговорення:
21.10.2014

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=14921

№10
жовтень
2014

Державна реєстрація
лікарських засобів

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до
Порядку
державної
реєстрації
(перереєстрації) лікарських засобів”

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
охорони здоров’я
України

Громадське
обговорення:
13.10.2014

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20141218_
0.html

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України та
визнання такою, що втратила чинність
постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2014 року №215” щодо
спрощення державної реєстрації
медичної
техніки
та
виробів
медичного призначення

Інформація
відсутня

Проект наказу Міністерства охорони
здоров'я України “Про внесення змін
до Порядку проведення експертизи
реєстраційних матеріалів на лікарські
засоби, що подаються на державну
реєстрацію (перереєстрацію), а також
експертизи матеріалів про внесення
змін до реєстраційних матеріалів

На
погодженні
в
Державній регуляторній
службі

№10
жовтень
2014

№10
жовтень
2014

Квота на цукрові
буряки та цукор

Державна реєстрація
лікарських засобів

Повторне
громадське
обговорення:
18.12.2014
про

стан

Міністерство
охорони здоров’я
України

Громадське
обговорення:
29.10.2014

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150116_
0.html

Повторне
громадське
обговорення:
16.01.2015

Міністерство
охорони здоров’я
України

Громадське
обговорення:
03.11.2014

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141103_
2.html
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№
випуску

Тема

Назва акту

протягом
дії
посвідчення”

Ключові дати

Джерело

реєстраційного

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
охорони здоров’я
України

Громадське
обговорення:
04.11.2014

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141104_
0.html#3

Дерегуляція
законодавства
у
сфері
зовнішньоекономічної
діяльності

Проект Закону України “Про внесення
змін до статті 37 Закону України “Про
зовнішньоекономічну
діяльність”
(щодо створення сприятливих умов
для
ведення
суб'єктами
господарювання
зовнішньоекономічної діяльності)

Інформація
відсутня

про

стан

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
02.10.2014

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoStatti37ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnistschodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSu
bktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDii
alnosti-

Удосконалення
технічного
регламенту мийних
засобів

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
від 20.08.2008 №717”

На
погодженні
в
Державній регуляторній
службі

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
29.08.2014

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=e11c19aa-0ac1-46ad-bf793bae673966ed&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainiproVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivU
krainiVid20--08--2008-717--

Мова
маркування
продукції

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України”

Інформація
відсутня

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Громадське
обговорення:
29.08.2014

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Дата реєстрації в ВР:
11.08.2015

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=56259

Громадське
обговорення:
12.08.2014

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=Pr
oektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZa
konivUkraini-

Припинення
реєстраційного
посвідчення
лікарські засоби

№9
жовтень
2014

№8
вересень
2014

№7
серпень
2014

Ініціатор

Проект наказу Міністерства охорони
здоров'я України “Про затвердження
Порядку
припинення
дії
реєстраційного
посвідчення
на
лікарські засоби”

№10
жовтень
2014

№8
вересень
2014

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

дії
на

Скорочення
ліцензування
у
зовнішньоекономічній
діяльності

Проект Закону № 2498а від 11.08.2015
“Про внесення змін до деяких законів
України (щодо скорочення дозвільних
процедур
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності) “

Внесено зміни в дату дії
обмежень щодо вмісту
фосфатів
та
інших
сполук
фосфору
в
мийних засобах - з 1
січня 2018 року

Прийнято
читанні

про

в

стан

першому

Повторне
громадське
обговорення:
05.01.2015

Повторне
громадське
обговорення:05.01.2
015

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=0fa8b4f8-8533-46f3-bbdee191f559d8f8&title=ProektPostanoviKabinetuMinis
trivUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhPostanovKabinetuMi
nistrivUkraini-

39

№
випуску

Тема

Назва акту

Етап проходження,
зміни за період
моніторингу

Ініціатор

Ключові дати

Джерело

Прийнято в першому
читанні (12.11.2015)
№6
липень
2014

Маркування молочних
продуктів

Проект Закону №1485 від 16.12.2014
про внесення змін до Прикінцевих
положень Закону України “Про
виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та
сировини” щодо вимог маркування
молочних продуктів, які містять
пробіотики

Одержано заяву
відкликання)

про

Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

Громадське
обговорення:10.07.2
014
Реєстрація
16.12.2014

в

schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZov
nishnoekonomichnoiDiialnosti1208

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52963

ВР:

Одержано заяву про
відкликання
(26.10.2015)

№6
липень
2014

Обіг
продуктів
тваринного
та
рослинного
походження в Україні

Проект Закону №0906 від 27.11.2014
“Про державний контроль, що
здійснюється з метою перевірки
відповідності
законодавству
про
безпечність та якість харчових
продуктів і кормів, здоров’я та
благополуччя тварин”

Включено до порядку
денного третьої сесії
восьмого скликання

Народний депутат

№3
квітень
2014

Санітарний контроль

Проект постанови КМУ “Про внесення
змін до постанови КМУ від 21.05.2012
№451 “Питання пропуску через
державний
кордон
осіб,
автомобільних, водних, залізничних та
повітряних
транспортних
засобів
перевізників
і
товарів,
що
переміщуються ними”

Інформація
відсутня

Державна
санітарноепідеміологічна
служба

про

стан

Реєстрація
27.11.2014

в

ВР:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52373

Включено
до
порядку
денного:
05.02.2015

Громадське
обговорення:
21.03.2014

http://www.dsesu.gov.ua/ua/regulyatornapolitika/hromadske-obhovoriuvannia/item/556proekt-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-dopostanovi-kmu-vid-21-05-2012-451-pitannyapropusku-cherez-derzhavnij-kordon-osibavtomobilnikh-vodnikh-zaliznichnikh-tapovitryanikh-transportnikh-zasobiv-pereviznikiv-itovariv-shcho-peremishchuyutsya-nimi/556proekt-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-dopostanovi-kmu-vid-21-05-2012-451-pitannyapropusku-cherez-derzhavnij-kordon-osibavtomobilnikh-vodnikh-zaliznichnikh-tapovitryanikh-transportnikh-zasobiv-pereviznikiv-itovariv-shcho-peremishchuyutsya-nimi
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Огляд підготовлено в рамках проекту
«Торговельна політика і практика в Україні»
Проект реалізує Інститут економічних досліджень і політичних консультацій у співпраці з Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Національною радою торгівлі Швеції за фінансової підтримки Уряду Швеції.
Мета проекту:
Підвищення прозорості торговельної політики і практики в Україні у контексті вимог СОТ та ЄС та посилення інституційної спроможності
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших центральних органів державної влади України щодо виконання зобов’язань
членства у СОТ у сфері прозорості.
Термін виконання:
січень 2012р. – грудень 2015р.
Основні завдання Проекту:
• Розробка проекту нормативно-правового акту стосовно порядку надання інформації для забезпечення вимог прозорості в рамках СОТ.
• Організація семінарів, круглих столів та тренінгів з питань забезпечення прозорості в рамках зобов'язань України за Угодами СОТ про ТБТ та
СФЗ та з інших питань торговельної політики для державних службовців та представників бізнесу.
• Експертна допомога у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів щодо торговельної політики України.
Відповідальні за випуск: Бутін Андрій, Ухо Єлизавета
e-mail: butin@ier.kiev.ua , ukho@ier.kiev.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
01030 Київ, вул. Рейтарська, 8/5А
тел.: +38 044 278‐63‐60
факс: + 38 044 278‐63‐36
www.ier.com.ua

Сектор нотифікацій та обробки запитів
Департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
тел./факс: + 38 044 596‐68‐39
тел.: + 38 044 521‐13‐50,
e-mail: ep@me.gov.ua

Інформація про нормативні акти постійно оновлюється.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій намагається надати повну інформацію про стан проходження нормативних актів,
але не гарантує, що статус нормативного акту, який пройшов громадське обговорення і ще не був прийнятий, вказано вірно.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій не бере на себе відповідальності за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли
прямо чи опосередковано через використання будь-якої інформації цієї публікації.
Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України та Уряду Швеції.
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