
Зміни напрямків для нормативних актів за результатами аудиту, серпень 2017

Номер

Дата 
(MM/DD/Y
YYY) Назва нормативного акту Посилання на документ

Коди до 
аудиту

Зміна кодів за 
результатами 
аудиту

3-54 01/29/2015 Зміни до закону про акціонерні товариства щодо кворуму на зборах до 50%+1 акціїhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/91-19 404; 299 105;404

3-61 02/02/2015 Уряд схвалив покладання на МЕРТ функцій Мінпромполітики, що знаходиться в процесі ліквідаціїhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/61-2015-%D1%80103 вилучити

4-82 02/16/2015 Кабмін передав Міносвіти аграрні ВНЗ і Нацуніверситет податкової службиhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/87-2015-%D1%80103 вилучити

7-124 03/25/2015 Зміни до закону України про акціонерні товариства http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/272-19 404; 299 105;404

8-137 04/06/2015 Порошенко скоротив граничну чисельність працівників НКЦПФР на 20%http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/199/2015 103 вилучити

9-146 04/27/2015 Кабмін доручив Мінфіну реалізовувати державну політику в сфері пробірного контролюhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/225-2015-%D0%BF103 вилучити

10-182 05/14/2015 Закон про децентралізацію архітектурно-будівельного контролюhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-19 102; 103 102

12-238 06/16/2015 Уряд передав від МЕРТ Мінфіну функції підготовки міжнародних проектівhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/387-2015-%D0%BF103 вилучити

13-266 07/03/2015 Університет банківської справи та Українська академія банківської справи НБУ передаються під управління Міносвітиhttp://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248295553103 вилучити

14-305 06/04/2015 Аудит ключових держкомпаній проведуть міжнародні аудитори - рішення Кабмінуhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248248066101;103;402 101;105

14-301 07/06/2015 Уряд передав "Укрінформ" і ТРК "Всесвітня служба УТР" в управління Мінінформполітикиhttp://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248300734; http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248300804103 вилучити

14-293 07/14/2015 Зміни до закону про прокуратуру http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/578-viii 101;103 101

15-341 07/16/2015 Закон про зняття мораторію на продаж майна боржників "Нафтогазу" з держчасткою не менше 25%http://zakon.rada.gov.ua/go/627-VIII 299;404 105;299

15-337 07/27/2015 Уряд вирішив реорганізувати "Укрпошту" в ПАТ зі 100% -ою держчасткоюhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/728-2015-%D1%80404 105

16-365 08/03/2015 Кабмін створив комісії з відбору керівників держпідприємств, які знаходяться під його управліннямhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248364414103 105

16-364 08/06/2015 Закон про місцеві вибори http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/595-19 103 102

17-385 08/17/2015 Кабмін уточнив порядок проведення передприватизаційної підготовки підприємствhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248410554103;404 105

18-413 09/02/2015 Спрощено прийняття на держслужбу демобілізованих та учасників АТО з пораненнямиhttp://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/637-2015-%D0%BF103 вилучити

18-416 09/09/2015 Уряд дозволив Міністерству охорони здоров'я створити Центр громадського здоров'яhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248466367103;202 202

19-445 09/03/2015 Закон про спрощення ліквідації держпідприємств http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/667-viii 404;299 105

19-447 09/15/2015 Кабмін передав МЕРТ функції Держкомтуризму у зв'язку з його ліквідацієюhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248479857103 вилучити

21-504 10/15/2015 Кабмін дозволив органам Мін'юсту надавати послуги з держреєстрації прав на нерухомістьhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248552650103 104

21-506 10/20/2015 В Україні створено новий територіальний орган Нацполіції - департамент захисту економікиhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248564262103 вилучити

21-508 10/22/2015 Кабмін створив в регіонах структурні підрозділи поліції охорониhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248570738103 вилучити

22-533 11/02/2015 Кабмін України перетворив Держфінінспекцію на Державну аудиторську службуhttp://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248594452103 вилучити

23-564 11/09/2015 Кабінет міністрів скоротив чисельність державних податкових інспекцій ДФСhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248613683103;201;204 201

23-567 11/10/2015 Кабмін зобов'язав державні органи узгоджувати тематику та задачі переговорів за кордоном, а згодом звітувати перед МЗС - постановаhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248617197103 вилучити

23-563 11/12/2015 Кабмін відбиратиме керівників державних підприємств ОПК за окремою процедурою - постановаhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248625241103 105

25-624 12/15/2015 Кабмін затвердив нову методику оцінки державного та комунального майна, попередні акти та висновки оцінки дійсніhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248707019103;299 105

25-625 12/15/2015 Кабмін в 20 разів підвищив максимальний розмір зарплат топ-менеджерів держпідприємствhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248706754103 105

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/91-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/61-2015-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/87-2015-%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/272-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/199/2015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/225-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/387-2015-%D0%BF
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248295553
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248248066
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/578-viii
http://zakon.rada.gov.ua/go/627-VIII
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/728-2015-%D1%80
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248364414
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/595-19
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248410554
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/637-2015-%D0%BF
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248466367
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/667-viii
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248479857
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248552650
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248564262
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248570738
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248594452
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248613683
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248617197
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248625241
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248707019
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248706754


26-681 11/04/2015 Кабмін майже вдвічі зменшив кількість податкових інспекцій в Україніhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248613683103;201 вилучити

26-677 12/09/2015 Закон щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетівhttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/873-viii 101;103 101

26-682 12/09/2015 Постанова щодо реформування системи корпоративного  управління НАК "Нафтогаз"http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1002-2015-%D0%BF404;501 105;501

26-673 12/28/2015 Уряд погодив питання функціонування Держслужби з безпеки на транспортіhttp://www.kmu.gov.ua/control/ua/cardnpd?docid=248739134103 вилучити

27-683 01/13/2016 Керівники великих держпідприємств повинні призначатися виключно за конкурсом - постанова Кабмінуhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1180-2015-%D0%BF/paran2#n2101;404 101;105

30-786 02/16/2016 Закон, що дозволяє партіям виключати кандидатів з виборчих списківhttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1006-viii 103 вилучити

30-777 02/24/2016 Кабмін затвердив порядок обрання членів наглядових рад держбанківhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248853587101;303;404 101;105;303

31-804 03/04/2016 Закон, щодо відкритості та прозорості приватизації, обмеження участі покупців з держав-агресорів, залучення радниківhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1005-19 404;299 105;299

33-863 04/05/2016 Кабмін зобов'язав органи виконавчої влади узгоджувати з МЗС директивні документи, що містять позицію Україниhttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/249-2016-%D0%BF103 вилучити

34-894 04/22/2016 Кабмін створив Міністерство у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Україниhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248982208103 вилучити

35-923 05/12/2016 Закон, що дозволяє призначати генпрокурора без юридичної освіти і змінює процедуру заочного засудженняhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1355-viii 101;103 101

36-962 05/18/2016 Кабмін ліквідував територіальні органи пенітенціарної служби України і створив їх в системі Мін'юстуhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249086737103 вилучити

36-960 06/01/2016 Кабмін тимчасово передав Держсільгоспінспекції 600 штатних одиниць для забезпечення сертифікації насінняhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249088002103 вилучити

38-1013 06/02/2016 Зміни до Конституції України в частині правосуддя http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1401-viii101;103;405 101;405

38-1016 06/02/2016 Закон про реформу корпоративного управління держпідприємствамиhttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1405-19 101;404 101;105

38-1020 06/20/2016 Уряд передав Міністерству охорони здоров'я регіональні лабораторії ДержСЕСhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/437-2016-%D1%80103 вилучити

39-1051-1 07/02/2016 Закон про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень, яким передбачено  інститут приватних виконавцівhttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1403-viii 103;405 101;405

39-1051-2 07/02/2016 Закон про виконавче провадження, яким передбачено  інститут приватних виконавцівhttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-viii 103;405 101;405

39-1043 07/13/2016 Закон про судоустрій і статус суддів http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-viii101;103;405 101;405

40-1078 07/22/2016 Кабмін передав Держгеокадастру функції контролю над земельними угодамиhttp://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249220820103;499 103;405

40-1079 07/26/2016 Державній аудиторській службі передані функції та повноваження Держфінінспекціїhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249212854103 вилучити

41-1110 07/01/2016 Кабмін затвердив план розділення "Нафтогазу України" http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249240258404;501 105;501

43-1164 08/23/2016 Кабмін схвалив ліквідацію Держслужби інтелектуальної власності та передачу її функцій МЕРТhttp://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249287197103 вилучити

43-1167 08/23/2016 Затверджена нова структура секретаріату уряду http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/564-2016-%D0%BF103 вилучити

45-1228 09/22/2016 МЕРТ передало 100% акцій "Нафтогазу України" в управління Кабмінуhttp://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/675-2016-%D0%BF404 105

48-1315 11/07/2016 Зміни до закону щодо управління державними підприємствами, що виготовляють бланки цінних паперів, документи та бланки, які потребують використання спеціальних елементів захистуhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1670-viii 103 вилучити

49-1348 11/30/2016 Затверджено Порядок залучення радників у процесі приватизаціїhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249552420404 105

50-1377 12/08/2016 Зміни до законів щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користуванняhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1764-viii 102;103 102

50-1378 12/14/2016 Уряд затвердив Типове положення про наглядову раду при державній науковій установіhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249596709103 вилучити

56-1556 03/10/2017 Затверджено порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного підприємства та порядок визначення (проведення конкурсного відбору) незалежних членів наглядових радhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249814277404 105

56-1557 03/10/2017 Затверджено порядок визначення представників держави до наглядових рад та для участі у загальних зборах суб'єктів господарювання державного сектору економікиhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249814340404 105

57-1583 03/27/2017 Зміни до закону щодо е-декларування http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1975-viii 101;404 101;105

60-1676 05/17/2017 Положення про конкурсний відбір керівників підприємств державного сектору застосовано до наукових установhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250000304103 105
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Раунди де, змінилося значення індексу в результаті аудиту, серпень 2017

Раунди Держ. управління Держ. фінанси Монетарна система Бізнес середовище Енергетика Загальна Оцінка

іМоРе та його складові до аудиту

23 0.5 0.5 1 1 0 0.6

25 2 1 1 2 1 1.4

36 1 1 1.5 0 0 0.7

іМоРе та його складові за результатами аудиту

23 0 0.5 1 1 0 0.5

25 2 0 1 2 1 1.2

36 0 1 1.5 0 0 0.5



Нормативні акти, які вилучено із бази за результатами аудиту, вересень 2016

Номер

Дата 
(MM/DD/Y
YYY) Назва нормативного акту Посилання на документ

5-94 02/04/2015 Рада збільшила розмір соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям на неповнолітніх дітейhttp://rada.gov.ua/news/Novyny/104879.html

6-120 03/02/2015 Рада збільшила розмір соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям на неповнолітніх дітейhttp://rada.gov.ua/news/Novyny/104879.html

11-215 05/14/2015 Держава допоможе отримати технічну освіту дітям учасників бойових дій, жертв АТО і збройних конфліктів - законhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53991

11-209 06/03/2015 НБУ пом'якшив деякі валютні обмеження, продовжив основні до 3 вересняhttp://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18030204

12-243 06/16/2015 НБУ дозволив банкам достроково повертати вклади акціонерам для їх конвертації в капіталhttp://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18432795

14-298 07/06/2015 Україна надасть держгарантії на $1 млрд для закупівлі газу - постанова Кабмінуhttp://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248301637

15-324 07/28/2015 Уряд дозволив Міноборони продати 8,45 тис. кв. м нерухомості військових містечок балансовою вартістю 6,67 млн грнhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/740-2015-%D1%80

17-387 08/21/2015 НБУ розширив можливості для перерахування юрособами валюти за кордонhttp://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=20742065

21-510 10/12/2015 НБУ ввів ряд послаблень при розрахунку нормативів кредитного ризикуhttp://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0683500-15

21-511 10/22/2015 НБУ лібералізував деякі положення валютного регулюванняhttp://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0718500-15

24-613 12/04/2015 Невелике пом'якшення валютного регулювання http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=24641508

31-808 03/04/2016 Нацбанк скасував обов'язковий акредитив при імпорті енергоресурсівhttp://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=28222437

33-876 03/16/2016 Рада ратифікувала створення німецько-української Торгово-промислової палатиhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1027-viii

34-897 04/28/2016 НБУ скасував обов'язковий продаж валюти за кредитами від нерезидентів для оплати імпортуhttp://www.bank.gov.ua/document/download?docId=30432157

34-898 05/05/2016 НБУ звільнив від обов'язкового продажу валютні інвестиції, скоротив термін заявок на купівлю валюти до 3 днівhttp://www.bank.gov.ua/document/download?docId=30770962

36-955 05/25/2016 НБУ скоротив термін очікування купівлі валюти на міжбанку з двох до одного дняhttp://www.bank.gov.ua/document/download?docId=31627371

37-985 06/08/2016 НБУ дозволив репатріацію дивідендів за 2014-2015рр http://www.bank.gov.ua/document/download?docId=32236400
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