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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

1.  «Про внесення зміни 
до статті 17 Закону 
України "Про 
військовий обов'язок і 
військову службу" 
(щодо надання 
кандидатам та 
докторам наук 
відстрочки від призову 
на строкову військову 
службу)»  

7.02.2012 
Закон №4352-
VI 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.02.2012) 

Пінчук А.П. 
(Партія 

регіонів) 

За: 308 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 
4. Народна Партія 

(20/20) 
 

1. БЮТ 
(35/102) 
2. НУНС 
(11/65) 

 

Проектом пропонується внести до статті 17 Закону 
України "Про військовий обов'язок і військову 
службу" зміни, відповідно до яких відстрочка від 
призову на строкову військову службу надається 
всім особам, які мають науковий ступінь 
кандидата (доктора) наук та працюють за 
спеціальністю. 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.   

2. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
правовий статус 
закордонних 
українців"» 

 

9.02.2012 
Закон №4381-
VI 
 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(2.03.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 324 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. БЮТ (54/103) 
3. НУНС (35/65) 

4. Народна Партія 
(20/20) 

5. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

КПУ (0/25) 
 

1. Законопроект спрямовано на удосконалення 
правового регулювання відносин у сфері співпраці 
із закордонними українцями, що сприятиме 
активнішій підтримці закордонних українців у 
збереженні ними етнічної ідентичності та 
національно-культурної самобутності, а також у 
задоволенні їхніх культурних, освітніх, мовних, 
інформаційних та соціально-гуманітарних потреб. 
2. Проектом Закону України пропонується 
розширити перелік заходів, що здійснюються 
органами державної влади і органами місцевого 
самоврядування у сфері співпраці із 
закордонними українцями. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління ВРУ 
до другого 
читання: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень.  

3. «Про внесення зміни 
до статті 23 Закону 
України "Про 
акціонерні товариства" 
(щодо випуску акцій)»  

9.02.2012 
Закон №4382-
VI 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 258 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(180/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (6/65) 

У проекті пропонується внести до статті 23 Закону 
України «Про акціонерні товариства» зміни, якими 
дозволяється оплата акцій у разі їх розміщення 
державними облігаціями України, за винятком 
облігацій внутрішньої державної позики України у 
випадках передбачених законодавством.  

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 

                                                
1 Якщо графа не містить вказівки на етап законодавчого процесу, на якому закон перебуває, це означає, що його було повернуто з підписом Президента України. 
2 Фракція вважається такою, що підтримала певний закон, якщо більшість її членів проголосували «за» прийняття цього закону. 
3 Фракція вважається такою, що не підтримала певний закон, якщо більшість її членів не взяли участь у голосуванні, були відсутні під час голосування або проголосували 
«проти» прийняття цього закону. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(7.03.2012) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень. 

4.  «Про поводження з 
відпрацьованим 
ядерним паливом 
щодо розміщення, 
проектування та 
будівництва 
централізованого 
сховища 
відпрацьованого 
ядерного палива 
реакторів типу ВВЕР 
вітчизняних атомних 
електростанцій»  

09.02.2012 
Закон №4384-
VI 
 
 
  
 
  Повернуто 
з підписом 

від 
Президента 
(2.03.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС 
(13/65) 

Проект розроблено відповідно до Закону України 
“Про порядок прийняття рішень про розміщення, 
проектування, будівництво ядерних установок і 
об‘єктів, призначених для поводження з 
радіоактивними відходами, які мають 
загальнодержавне значення”, за яким  рішення 
про розміщення, проектування та будівництво 
відповідних ядерних об‘єктів загальнодержавного 
значення санкціонується Верховною Радою 
України шляхом прийняття закону із зазначеного 
питання. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням  
Апарату ВРУ без 
зауважень. 

5.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
туризм" щодо 
інформування 
споживача 
туристичних послуг» 

9.02.2012 
Закон №4385-
VI  
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(2.03.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 228 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/192) 
2. Народна Партія 

(20/20) 

1. БЮТ 
(24/103) 

2. НУНС (3/65) 
3. КПУ (0/25) 
4. Реформи 

заради 
майбутнього 

(3/20) 

Законопроектом передбачається забезпечити 
всебічне інформування туроператором 
(турагентом) споживачів про умови надання їм 
туристичних послуг з метою свідомого їх вибору, 
закріплення умов договору на туристичне 
обслуговування, скасування ваучера як форми 
письмового договору, встановлення 
відповідальності для туроператорів (турагентів) та 
споживачів туристичного продукту. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
підлягає 
відхиленню. 

6.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
телебачення і 
радіомовлення" (щодо 
регулювання 
трансляції програм і 
передач з платними 

9.02.2012 
Закон №4386-
VI 
 

 
Повернуто з 
підписом від 

Кондратюк 
О.К. (БЮТ),  

Баграєв М.Г. 
(Партія 

регіонів) 

За: 302 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 

1. БЮТ 
(34/103) 

2. НУНС (9/65) 

1. Положеннями законопроекту пропонується 
заборонити трансляцію, окрім як на каналах з 
обмеженим доступом, програм та передач з 
інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами), 
умови яких прямо чи опосередковано 
передбачають оплатне набуття особою статусу її 
учасника та/або у яких телеглядачам і 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

інтерактивними 
конкурсами)» 

 

Президента 
(2.03.2012) 

майбутнього (19/19) 
 

радіослухачам  з метою отримання виграшу у 
грошовій або майновій формі за особисту 
перемогу пропонується звернутися до 
телерадіоорганізації у будь-який спосіб (здійснити 
телефонний дзвінок, відправити смс-повідомлення 
тощо), що передбачає стягнення коштів за 
з'єднання та/або телефонну розмову. 
2. Відповідно до положень проекту, вищенаведені 
заборони не поширюються на трансляцію програм 
та/або передач з проведення розіграшів лотерей, 
з проведення творчих конкурсів, спортивних 
змагань тощо, незважаючи на те, передбачається 
чи не передбачається їх умовами грошовий або 
майновий виграш. 

потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 

7. «Про особливості 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції з державною 
підтримкою»  з 
пропозиціями 
Президента України від 
11.01.2012 

 

9.02.2012 
Закон №4391-
VI 
 
  
 
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(2.03.2012) 

Присяжнюк 
М.В. (Партія 

регіонів) 

За: 266 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (3/65) 

1. Законопроект врегульовує відносини у сфері 
страхування сільськогосподарської продукції, що 
здійснюється з державною фінансовою 
підтримкою. Передбачено, що його дія не 
поширюватиметься на особисте страхування, 
державне соціальне страхування та на 
страхування виробничих і інших ризиків 
сільськогосподарських товаровиробників, яке 
здійснюється без державної фінансової підтримки. 
2. Передбачено, що державне регулювання у 
сфері страхування сільськогосподарської 
продукції з державною фінансовою підтримкою 
здійснюватимуть Кабінет Міністрів України, 
Держфінпослуг, Мінагрополітики та Державне 
агентство з управління сільськогосподарськими 
ризиками. 
3. До об'єктів страхування сільськогосподарської 
продукції з державною фінансовою підтримкою 
пропонується віднести майнові інтереси 
сільськогосподарських товаровиробників, 
пов'язаних з їх страховими ризиками відносно 
вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної 
виготовленої первинної (без вторинної обробки та 

- Висновки ГНЕУ 
Апарту ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
переважна 
більшість 
пропозицій є  
слушними і 
мають бути 
враховані при 
повторному 
розгляді 
названого закону 
України.  
-  Всі 37  
пропозицій 
Президента  
України були 
враховані при 
повторному 
розгляді). 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

переробки) сільськогосподарської продукції 
(товарів), зазначеної у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно 
із Законом України "Про Митний тариф України", 
якщо при цьому така продукція не містить 
генетично модифікованих організмів, а саме 
урожаю сільськогосподарських культур; урожаю 
багаторічних насаджень; сільськогосподарських 
тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у 
вуликах та їх продуктивності. 
4. Передбачено, що конкретний перелік 
сільськогосподарської продукції, страхові ризики 
відносно якої що підлягають страхуванню з 
державною фінансовою підтримкою у 
відповідному фінансовому році щорічно 
затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України.  
5. Встановлено, що державна фінансова 
підтримка страхування сільськогосподарської 
продукції полягає у щорічному наданні з 
державного бюджету грошових коштів у вигляді 
субсидій на оплату частини страхового платежу 
(страхової премії), нарахованого за договором 
страхування сільськогосподарських виробничих 
ризиків. 
6. З метою максимального полегшення 
застосування селянами важких фінансових 
інструментів передбачено, що вони 
сплачуватимуть лише половину страхового 
внеску, а іншу половину компенсації страхові 
компанії отримають безпосередньо з державного 
бюджету.  
7. Закон встановлює також умови і порядок 
здійснення страхування, посилені вимоги до 
страховиків, що отримають змогу здійснювати 
страхування сільськогосподарської продукції, 
порядок укладення та обов'язкові умови договору 
страхування, законодавчі передумови 
започаткування діяльності та функції Державного 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

агентства з управління сільськогосподарськими 
ризиками. 

8. «Про охоронну 
діяльність» з 
пропозиціями 
Президента України від 
14.12.2011 

 

9.02.2012 
Проект №4824 
 
 
 

Надано 
пропозиції 

Президента 
до закону 

(05.03.2012) 

Малишев В.С. 
(Партія 

регіонів), 
Грицак В.М. 

(Партія 
регіонів), 
Бевз В.А. 

(КПУ),  
Новіков О.В. 

(НУНС), 
Буджерак 

О.О. 
(Реформи 

заради 
майбутнього) 

За: 263 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/65) 

Закон спрямований на встановлення, ґрунтуючись 
на європейському законодавстві, правових, 
організаційних та економічних засад провадження 
охоронної діяльності суб'єктами господарювання всіх 
форм власності, визначення повноважень суб'єктів 
охоронної діяльності, гарантії правового та 
соціального захисту персоналу охорони, прав 
фізичних і юридичних осіб під час здійснення 
охоронної діяльності, порядку контролю за її 
здійсненням, а також взаємодії суб'єктів охоронної 
діяльності з державними органами у галузі охорони 
правопорядку та боротьби із злочинністю. 

- Висновки ГНЕУ 
Апарту ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
зауваження та 
пропозиції 
заслуговують на 
врахування. 

9. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо окремих питань 
діяльності 
Національного банку 
України» з 
пропозиціями 
Президента України від 
10.01.2012 

 

9.02.2012 
Закон №4395-
VI 
 
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(02.03.2012) 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/65) 

 

Законопроектом пропонуються наступні зміни до 
законодавства: 
1) статтю 1 Закону України "Про Національний 
банк України" пропонується доповнити терміном 
"охорона цінностей та об'єктів", у якому визначаються 
межі повноважень відомчої охорони, а стаття 22 
доповнюється нормою щодо права відомчої охорони 
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в 
порядку, передбаченому Законом України "Про 
міліцію"; 
2) стаття 20 Закону України "Про Національний 
банк України" доповнюється нормою, яка 
фактично дозволяє заступнику Голови 
Національного банку України та керівнику структурного 
підрозділу, який за посадою входить до складу 
Правління Національного банку, здійснювати 
функції по управлінню об'єктами державної 
власності; 
3) стаття 42 Закону України "Про Національний 

- Висновки ГНЕУ 
Апарту ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
законопроект 
може бути 
повторно 
прийнятий з 
урахуванням 
пропозицій. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

банк України" доповнюється нормою щодо 
здійснення Національним банком для 
забезпечення виконання покладених на нього 
функцій діяльності, пов'язаної з розвідкою, 
видобутком, виробництвом та       використанням       
дорогоцінних металів з метою поповнення 
золотовалютних резервів; 
4) стаття 48 Закону України "Про Національний 
банк України" доповнюється нормою щодо права 
Національного банку використовувати 
золотовалютні резерви на витрати по операціях із 
забезпечення його діяльності в межах сум, 
передбачених кошторисом доходів та витрат 
Національного банку; 
5) у статті 68 Закону України "Про Національний 
банк України" уточнюються норми щодо шляхів 
інформування Національним банком 
громадськості про його діяльність; 
6) статтю 71 Закону України "Про Національний 
банк України" пропонується доповнити нормою 
щодо нерозповсюдження обмежень стосовно 
діяльності Національного банку України на 
виробничу діяльність Банкнотно-монетного двору, 
фабрики банкнотного паперу та Державної 
скарбниці України, яка здійснюється відповідно до 
положень, затверджених Правлінням 
Національного банку України. 
7) у частині  4 статті 4 Закону України "Про 
державне регулювання видобутку, виробництва і 
використання дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння та контроль за операціями 
з ними" пропонується встановити, що брухт 
дорогоцінних металів у будь-якому вигляді 
першочергово пропонується Національному банку 
України та Міністерству фінансів України. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

10.  «Про внесення зміни 
до статті 4-1 Закону 
України "Про дозвільну 
систему у сфері 
господарської 
діяльності" (щодо 
рішень 
представницьких 
органів місцевого 
самоврядування)»  

 

10.02.2012 
Закон №4403-
VI 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(02.03.2012) 

Чечетов М.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(172/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (3/65) 

 

У законопроекті пропонується викласти в новій 
редакції абзац п’ятий частини першої статті 4-1 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності», згідно з якою 
«представницький орган місцевого самоврядування 
розглядає та приймає на пленарних засіданнях 
рішення щодо видачі, переоформлення, видачі 
дублікатів, анулювання або відмови у видачі 
документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності протягом місяця з дня 
одержання від суб’єкта господарювання 
відповідної заяви». Згідно ж з чинною редакцією 
цього положення зазначені вище питання 
протягом місяця з дня одержання від суб’єкта 
господарювання відповідної заяви вирішує орган 
місцевого самоврядування.  

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  

11.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо обмеження 
цивільної дієздатності 
осіб, які зловживають 
азартними іграми)» 

21.02.2012 
Закон №4416-
VI 
 
   Повернуто 

з підписом 
від 

Президента 
(07.03.2012) 

Одарченко 
Ю.В. (БЮТ), 
Міщенко С.Г. 

(БЮТ) 

За: 354 голоси. 
1. Партія регіонів 

(189/192) 
2. БЮТ (70/103) 
3. КПУ (23/25) 

4. Народна Партія 
(20/20) 

5. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

 
НУНС (18/65) 

 

У проекті пропонується внести до Цивільного та 
Цивільного процесуального кодексів України 
зміни, які передбачають можливість обмеження 
судом цивільної дієздатності фізичних осіб, які 
хворобливо зловживають азартними іграми, що 
ведуться на гроші чи інше цінне майно і ставлять 
цим себе чи свої сім’ї, а також інших осіб, яких 
вони зобов’язані утримувати, у скрутне 
матеріальне становище. 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

12.  «Про внесення зміни 
до статті 10 Закону 
України "Про Вищу 
раду юстиції" (щодо 
приведення у 
відповідність із 
Законом України "Про 
судоустрій і статус 
суддів")» 

 
21.02.2012 

Проект №8771 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(29.02.2012) 

Ківалов С.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

Проект закону спрямований на приведення 
положень Закону України «Про Вищу раду 
юстиції» у відповідність до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» щодо правильного 
визначення у тексті Закону України «Про Вищу 
раду юстиції» нормативно-правового акту, який 
встановлює порядок скликання з'їзду суддів 
України 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

13. «Про внесення змін до 
статті 61 Сімейного 

22.02.2012 
Проект №8639 

Шустік О.Ю. 
(БЮТ), 

За: 343 голосів. 
1. Партія регіонів 

НУНС (16/65) 
 

У проекті пропонується внести до частини п’ятої 
статті 61 Сімейного кодексу України зміни, згідно з 

Ухвалений в 
цілому у першому 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

кодексу України щодо 
приведення у 
відповідність з 
Конституцією України» 

 

 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.02.2012) 

Болюра А.В. 
(БЮТ), 

Ковзель М.О. 
(БЮТ) 

(176/192) 
2. БЮТ (73/103) 
3. КПУ (23/25) 

4. Народна Партія 
(20/20) 

5. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

якими земельна ділянка, набута одним з 
подружжя внаслідок її безоплатної передачі з 
земель державної або комунальної власності, не 
відноситься до об‘єктів права спільної сумісної 
власності, якщо інший із подружжя іноземець або 
особа без громадянства. 

читанні. 

14. «Про внесення змін до 
статті 11 Закону 
України "Про державну 
допомогу сім'ям з 
дітьми" (щодо 
звуження переліку 
умов припинення 
виплат допомоги при 
народженні дитини)»  

22.02.2012 
Проект №9370 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.02.2012) 

Шемчук В.В. 
(НУНС) 

За: 334 голоси. 
1.  Партія регіонів  

(169/192) 
2. БЮТ (67/103) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія 
(20/20) 

5. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

НУНС (21/65) 
 

У законопроекті пропонується визначити 
вичерпний перелік умов, за яких припиняється 
виплата допомоги при народженні дитини, 
виключивши з частини п‘ятої статті 11 Закону 
України «Про державну допомогу сім‘ям з дітьми» 
таку підставу її ненадання, як «виникнення інших 
обставин». 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

15.  «Про внесення змін до 
статті 2 Закону України 
"Про здійснення 
державних закупівель" 
(щодо придбання 
документів для 
бібліотечних фондів)»  

 

22.02.2012 
Проект №9515 
 
  
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.02.2012) 

Томенко М.В. 
(Позафракцій

ний),  
Єресько І.Г. 

(БЮТ)  

За: 342 голоси. 
1. Партія регіонів 

(175/192) 
2. БЮТ (76/103) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія 
(20/20) 

5. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

НУНС (15/65) 

Законопроект має не меті забезпечення 
нормального поповнення бібліотечних фондів 
шляхом виключення з процедури обов’язкового 
тендерного відбору інформаційної продукції, що 
закуповується для цих фондів. Для цього 
пропонується  не поширювати дію Закону України 
«Про здійснення державних закупівель»  на 
випадки, якщо предметом  закупівлі є «книги, 
періодичні видання та інші документи на 
паперових та електронних носіях інформації для 
поповнення бібліотечних фондів».  

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

16.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо регулювання 
інвестиційної 
діяльності у сфері 
житлово-комунального 
господарства»  

 

23.02.2012 
Проект №8640 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(1.03.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 241 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/191) 
2. Народна Партія 

(20/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/64) 
3. КПУ (0/25) 

У законопроекті пропонується внесення змін до 
Законів України «Про теплопостачання» та «Про 
питну воду та питне водопостачання», згідно з 
якими уточнюються повноваження органів 
місцевого самоврядування у сфері інвестиційної 
діяльності, а також запроваджуються поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання 
для проведення розрахунків за інвестиційними 
програмами. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
читання. 

17. «Про передачу, 
примусове відчуження 
або вилучення майна в 
умовах правового 
режиму воєнного чи 
надзвичайного стану» 

 

23.02.2012 
Проект №7378 
 
 
 
 
 
 

 Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(3.03.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/191) 
2. КПУ (22/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/64) 

У проекті відповідно до положень частини 5 ст. 41 
Конституції України пропонується визначити 
механізм примусового відчуження майна в умовах 
правового режиму воєнного чи надзвичайного 
стану, а також його вилучення. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
читання. 

18. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо захисту 
вітчизняних 
товаровиробників у 
відповідь на 
дискримінаційні та/або 
недружні дії іноземних 
держав, митних союзів 
або економічних 
угруповань»  

 

23.02.2012 
Проект №8571 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(3.03.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 270 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(187/191) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (2/103) 
2. НУНС (5/64) 

 

1. Проектом Закону передбачається внесення змін 
до статей 9, 16 та 29 Закону України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність” в частині 
положень, що визначають процедуру 
застосування заходів у відповідь на 
дискримінаційні дії, у тому числі щодо порядку 
прийняття рішення про застосування таких 
заходів, з метою чіткого визначення повноважень 
органів державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності у сфері 
застосування заходів у відповідь на 
дискримінаційні дії та визначення видів таких 
заходів.  
2.  У зв’язку цим до Закону України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність” також 
пропонується одночасне внесення зміни до статті 
15 Закону України “Про єдиний митний тариф”, а 
саме доповнення переліку законів, на підставі яких 
приймаються рішення про застосування 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

спеціальних заходів, Законом України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність”. 

19.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
посилення 
адміністративної 
відповідальності за 
порушення правил 
руху через залізничні 
переїзди та перевезень 
пасажирів 
автомобільним 
транспортом»  

23.02.2012 
Проект №8747 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.02.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 358 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/191) 
2. БЮТ (68/103) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія 
(20/20) 

5. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

 

НУНС (26/64) 

Законопроектом пропонується викласти статтю 
123 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення  у новій редакції з метою 
посилення адміністративної відповідальності за 
порушення правил проїзду залізничних переїздів 
та перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом.  

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням  
Апарату ВРУ без 
зауважень. 

20.  «Про внесення змін до 
статті 122 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення 
відповідальності 
водіїв транспортних 
засобів за порушення 
правил руху і зупинки 
на смузі для 
маршрутних 
транспортних засобів» 

23.02.2012 
Проект №9028 
  
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.02.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 329 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/191) 
2. БЮТ (52/103) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія 
(20/20) 

5. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

НУНС (15/64) 

Законопроектом пропонується внести зміни до 
статті 122 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення з метою посилення 
адміністративної відповідальності за порушення 
правил дорожнього руху у випадку ненадання 
переваги маршрутним транспортним засобам, у 
тому числі порушення правил руху і зупинки на 
смузі для маршрутних транспортних засобів.  
 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням  
Апарату ВРУ без 
зауважень. 

21.  «Про присвоєння 
юридичним особам та 
об'єктам права 
власності імен 
фізичних осіб» 

 

23.02.2012 
Проект №2447 
 

 
Закон 

направлено 
на підпис 

Президенту 
(29.02.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 261 голос. 
1.  Партія регіонів 

(171/191) 
2. Народна Партія 

(20/20) 

1. БЮТ 
(40/103) 
2. НУНС 
(17/64)  

3. КПУ (0/25) 
4. Реформи 

заради 
майбутнього 

(2/19) 

1. Проектом пропонується низка підстав та умов, 
за наявності яких ім’я фізичної особи може бути 
присвоєне юридичній особі, а саме: присвоєння 
імен фізичних осіб провадиться з метою увічнення 
пам’яті про них та лише після їх смерті у разі 
внесення вагомого вкладу у розбудову держави, 
підтримання міжнародного миру і безпеки, 
зміцнення міжнародного авторитету України, 
здійснення героїчного вчинку, значного особистого 
внеску у розвиток суспільного життя тощо. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

2. Також у законопроекті передбачаються 
відповідні процедури розгляду уповноваженими 
суб’єктами подання про присвоєння імені 
фізичної особи, прийняття відповідного рішення 
про присвоєння, збереження, зміну чи відмову 
від присвоєного юридичній особі імені. 

та внесення на 
повторне друге 
читання. 

22. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державну систему 
біобезпеки при 
створенні, 
випробуванні, 
транспортуванні та 
використанні 
генетично 
модифікованих 
організмів" (щодо 
механізму контролю 
продукції, яка містить 
ГМО)»   

 

23.02.2012 
Проект №8494 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(29.02.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 324 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(181/191) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ 
(49/103) 
2. НУНС 
(15/64) 

1. У проекті пропонується внести зміни до Закону 
України «Про державну систему біобезпеки при 
створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих 
організмів», якими запроваджується процедура 
відстеження у відкритій системі обігу продукції, яка 
містить ГМО, або отримана з їх використанням. 
Відстеження має здійснюватись шляхом 
декларування такої продукції суб’єктами 
господарювання, які вперше вводять її в обіг, а 
також передачі копії відповідної декларації при 
кожній операції з передачі відповідної продукції. 
Зазначені документи (декларація, її копія), а також 
іншу відповідну документацію суб’єкти 
господарювання зобов’язані зберігати протягом 
п’яти років. 
2. Крім  того, передбачається, що Кабінет 
Міністрів України визначає наукову установу, 
уповноважену на виконання функцій Науково-
методологічного центру з питань випробувань 
ГМО та її функції. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
читання. 

23. «Про особливості 
утворення державного 
акціонерного 
товариства 
залізничного 
транспорту загального 
користування»  

 

23.02.2012 
Проект №9337 
 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 232 голоси. 
1. Партія регіонів 

(180/191) 
2. Народна Партія 

(20/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (16/19) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/64) 
3. КПУ (0/25) 

У законопроекті з метою реформування 
залізничного транспорту, зокрема, шляхом 
розмежування функцій державного та 
господарського управління галуззю, пропонується 
врегулювати відносини, пов‘язані з особливостями 
створення державного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального користування, 
а також створити умови для задоволення потреб 
національної економіки і населення в 
перевезеннях.  

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
проект потребує 
техніко-
юридичного 
доопрацювання. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

(29.02.2012) - Ухвалений у 
повторному 
другому читанні. 

24. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
залізничний 
транспорт" (щодо 
розмежування функцій 
державного та 
господарського 
управління галуззю)»  

 

23.02.2012 
Проект №9377 
 
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(29.02.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 239 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/191) 
2. Народна Партія 

(20/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (16/19) 

 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/64) 
3. КПУ (0/25) 

 
 

Законопроектом передбачається врегулювання 
правових та економічних відносин, пов’язаних з 
реалізацією Закону України «Про особливості 
створення державного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального 
користування» та розмежуванням функцій 
державного і господарського управління галуззю, 
які на сьогодні виконуються Державною 
адміністрацією залізничного транспорту України.   

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
проект потребує 
техніко-
юридичного 
доопрацювання. 
- Ухвалений у 
повторному 
другому читанні. 

25.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
здійснення державного 
контролю за 
використанням та 
охороною земель 
(щодо заходів 
адміністративної 
реформи)»  

 

23.02.2012 
Проект №9558 
 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(1.03.2012) 

Бевзенко В.Ф. 
(Партія 

регіонів), 
Мельник С.А. 

(Партія 
регіонів) 

За: 265 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/191) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (16/19) 

 
1. БЮТ 
(10/103) 
2. НУНС 
(13/64) 

 

1. Проект Закону передбачає внесення змін до 
законодавчих актів з метою уточнення 
повноважень Держсільгоспінспекції та її 
територіальних органів, на яких покладені 
повноваження щодо здійснення державного 
контроль за використанням та охороною земель 
усіх категорій та форм власності. 
2. Відповідно, пропонується привести норми 
законодавчих актів у відповідність до завдань, що 
визначені для Держсільгоспінспекції та її 
територіальних органів у Положенні про Державну 
інспекцію сільського господарства України, яке 
затверджене Указом Президента України від 
13.04.2001 № 459/2011. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень. 

26.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
передачу об'єктів 
права державної та 
комунальної 
власності" (щодо 
об'єктів інженерної 

23.02.2012 
Проект №8048 
  

  Закон 
направлено 

на підпис 

Даниленко 
В.А. (КПУ) 

За: 290 голосів. 
1. Партія регіонів 

(177/191) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 

1. БЮТ 
(22/103) 
2. НУНС 
(25/64) 

Проектом закону пропонується внести зміни до 
частини першої статті 7 Закону України «Про 
передачу об'єктів права державної та комунальної 
власності», шляхом розширення переліку об’єктів, 
що можуть безоплатно передаватися з державної 
у комунальну власність, за рахунок об’єктів 
інженерної інфраструктури водопровідно-

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

інфраструктури 
водопровідного 
господарства)» 

 

Президенту 
(29.02.2012) 

майбутнього (19/19) каналізаційного господарства (включаючи мережі, 
споруди, устаткування), що пов’язані з 
постачанням споживачам води,  відведенням і 
очищенням стічних вод, а також благоустрою 
населених пунктів. 

може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень. 

27.  «Про про ландшафти» 

 
 

23.02.2012 
Проект №5198 
 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(29.02.2012) 

Семинога А.І. 
(Позафракційн

ий) 

За: 231 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/191) 
2. Народна Партія 

(20/20) 

 
1. БЮТ (5/103) 

2. НУНС 
(10/64) 

3. КПУ (0/25) 
4. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/19) 

1. Законопроект визначає на основі впровадження 
регулювання ландшафтів правові та організаційні 
засади охорони, планування, організації,  
моніторингу, контролю та обліку ландшафтів на 
державному, регіональному, місцевому рівнях із 
урахуванням різноманітності їхньої природної, 
культурно-історичної та естетичної цінності та 
економічного розвитку. 
2. Законопроект передбачає також встановлення 
порядку проведення ландшафтного планування та 
порядку визначення і встановлення меж та 
розмірів ландшафтів, а також порядку їх 
відображення в документації з землеустрою і в 
земельних кадастрових документах.  

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
доцільно 
відхилити. 

28. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
міліцію" (щодо 
обов'язків та прав 
міліції при 
забезпеченні 
дозвільної системи 
органами внутрішніх 
справ)» 

 

23.02.2012 
Проект №4829 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.02.2012) 

Грицак В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (9/64) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(1/19) 

Законопроект спрямований на закріплення на 
законодавчому рівні більш детального порядку 
отримання дозволів на придбання, носіння, 
зберігання, використання, ремонт зброї, 
спеціальних засобів індивідуального захисту та 
активної оборони, боєприпасів, вибухових 
матеріалів, а також на відкриття та 
функціонування стрілецьких тирів, мисливських 
стендів, інших об’єктів, штемпельно-граверних 
майстерень, на виготовлення печаток і штампів, 
порядок здійснення контролю за вказаними 
об’єктами та інших положень, що передбачені на 
сьогодні у підзаконних актах, зокрема, у постанові 
Президії Верховної Ради України від 11 травня 
1992 року № 2318-ХІІ «Про заходи щодо 
забезпечення виконання вимог дозвільної 
системи», постанові Кабінету Міністрів України від 

- Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням  
Апарату ВРУ без 
зауважень  до 
повторного 
другого читання. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

12 жовтня 1992 року № 576 «Про затвердження 
Положення про дозвільну систему», наказі МВС 
України від 11 січня 1999 року № 17 «Про 
затвердження Інструкції про порядок видачі 
міністерствам та іншим центральним органам 
виконавчої влади, підприємствам, установам, 
організаціям, господарським об’єднанням та 
громадянам дозволів на право відкриття та 
функціонування штемпельно-граверних 
майстерень, виготовлення печаток і штампів, а 
також порядок видачі дозволів на оформлення 
замовлень на виготовлення печаток і штампів, та 
затвердження Умов і правил провадження 
діяльності з відкриття та функціонування 
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення 
печаток і штампів». Необхідність законодавчого 
регулювання дозвільної діяльності випливає із 
вимог до дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності, що встановлені Законом 
України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності». 

29. «Про особливості 
здійснення державного 
нагляду (контролю) у 
сфері господарської 
діяльності щодо 
фізичних осіб-
підприємців та 
юридичних осіб, які 
застосовують 
спрощену систему 
оподаткування, обліку 
та звітності»  

23.02.2012 
Проект №8610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів)  

За: 243 голоси. 
1.  Партія регіонів  

(173/191) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (15/19) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/64) 

 

1. Проектом Закону України пропонується 
встановити особливості здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності щодо фізичних осіб –  підприємців,  які 
не зареєстровані платниками податку на додану 
вартість, діяльність яких не віднесена до високого 
ступеня ризику відповідно до Закону України "Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності", та юридичних 
осіб, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, що передбачає 
включення податку на додану вартість до складу 
єдиного податку, діяльність яких не віднесена до 
високого ступеня ризику відповідно до Закону 
України "Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності". 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання 
та внесення на 
повторне перше 
читання. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(2.03.2012) 

2. Зокрема, законопроектом визначається, що 
щодо вищезгаданих фізичних  
осіб – підприємців та юридичних осіб органи 
державного нагляду (контролю), їх посадові особи 
проводять лише позапланові заходи державного 
нагляду (контролю) за додержанням санітарного 
законодавства, а органи захисту прав споживачів 
проводять лише позапланові перевірки за 
скаргами споживачів. 
3. Також законопроектом визначається, що органи 
Пенсійного фонду України проводять планові та 
позапланові перевірки щодо фізичних осіб – 
підприємців та юридичних осіб, діяльність яких 
віднесена до середнього ступеня ризику. 
4. Крім того, органам державного нагляду 
(контролю), їх посадовим особам забороняється 
здійснювати щодо фізичних осіб –  підприємців та 
юридичних осіб заходи державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності, не 
передбачені цим законопроектом. 
5. Також законопроектом визначається, що щодо 
фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, на 
яких не поширюється його дія органи державного 
нагляду (контролю), їх посадові особи 
здійснюватимуть всі планові та позапланові 
заходи державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, які визначені Закон 
України "Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності". 

30.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
основні засади 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської 
діяльності" (щодо 
непоширення дії цього 

23.02.2012 
Проект №2779 
 
  
 
 
 

Закон 

Гайдаєв Ю.О. 
(КПУ)  

За: 302 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/191) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ 
(40/103) 

2. НУНС (4/64) 

Проектом пропонується встановити, що дія Закону 
України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» не 
поширюється на державний санітарно-
епідеміологічний нагляд, державний контроль 
якості лікарських засобів, санітарний контроль. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

Закону при здійсненні 
санітарно- 
епідеміологічного 
нагляду та контролю 
якості лікарських 
засобів)»  

направлено 
на підпис 

Президенту 
(01.03.2012) 

прийнятий у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень. 

31.  «Про систему 
гарантування вкладів 
фізичних осіб»  

 

23.02.2012 
Проект №9342 
 
 
 

 Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(03.03.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів), 
Аржевітін 

С.М. (НУНС), 
Горбаль В.М. 

(Партія 
регіонів), 
Полунєєв 

Ю.В. (Партія 
регіонів) 

За: 239 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/191) 
2. Народна Партія 

(20/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (3/64) 
3. КПУ (0/25) 

1. Законопроект передбачає: 
а) запровадження оцінки банківської діяльності на 
основі системи управління ризиками, 
запровадження понять «проблемного банку» та 
«неплатоспроможного банку» із застосуванням 
кількісних та якісних критеріїв, які встановлюються 
Законом України „Про банки і банківську 
діяльність”;  
б) передачу повноважень по виведенню з ринку 
неплатоспроможних банків від Національного 
банку України до ФГВФО; 
в)  корегування практики супроводження 
діяльності проблемних банків з боку 
Національного банку України з метою 
удосконалення системи нагляду за проблемними 
банками та сприяння зменшення витрат ФГВФО в 
процесі роботи із неплатоспроможними банками.  
2. В цілому, законопроект передбачає, що 
Національний банк України продовжуватиме 
виконувати функції з банківського регулювання та 
пруденційного нагляду, у тому числі 
здійснюватиме посилений нагляд за діяльністю 
проблемних банків та впроваджуватиме  програми 
їх фінансового оздоровлення в межах 
встановлених законодавством часових обмежень. 
Національний банк України продовжуватиме 
застосовувати всі існуючі заходи впливу, в тому 
числі  призначення куратора, як це визначено в 
Законі України «Про банки і банківську 
діяльність», крім запровадження тимчасової 
адміністрації або призначення ліквідатора.  

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
підлягає 
відхиленню як 
такий, що 
суперечить 
Конституції 
України. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

32. «Про внесення змін до 
підрозділу 4 розділу 
XХ "Перехідні 
положення" 
Податкового кодексу 
України (щодо 
особливостей 
справляння податку на 
прибуток)» 

 

23.02.2012 
Проект №9760 
 
 
 
 

  Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.02.2012) 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 267 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/191) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (1/64) 

Проектом пропонується внести зміни до підпункту 
“в” пункту 17 та пункту 21 підрозділу 4 розділу XX 
“Перехідні положення” Податкового кодексу 
України в частині встановлення єдиних підходів до 
надання пільг, напрямів використання сум, які 
залишаються у платника податку внаслідок 
отримання пільг (в тому числі не лише на 
переоснащення діючих, але і на створення нових 
виробництв чи підприємств), встановлення 
граничного терміну використання таких коштів, 
виходячи із встановленого Кодексом  строку 
давності, а також спростити ведення обліку 
шляхом відміни необхідності перерахунку 
заборгованості, вираженої у іноземній валюті на 
кожну дату балансу. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням  
Апарату ВРУ без 
зауважень. 
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