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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 засади державної 
мовної політики» 

  

Комітет з питань 
культури і духовності 

3.07.2012 
Проект № 
9073 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
прийнято 

(03.07.2012) 

Ківалов С.В. 
(Партія 

регіонів), 
Колесніченко 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (1/62) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(2/19) 

1. На території України гарантується вільне 
використання регіональних мов, до яких віднесено 
російську, білоруську, болгарську, вірменську, 
гагаузьку, ідиш, кримськотатарську, молдавську, 
німецьку, новогрецьку, польську, ромську, 
румунську, словацьку угорську, русинську, 
караїмську та кримчацьку мови.  
2. Дія цього положення поширюється на ті мови, 
які є рідними для не менше 10% громадян, що 
населяють певну територію за даними перепису. 
акти вищих органів державної влади приймаються 
державною мовою і офіційно публікуються 
українською і російською, регіональними мовами 
або мовами меншин. 
3. У межах території, на якій поширена 
регіональна мова в роботі, діловодстві і 
документації місцевих органів державної влади і 
місцевого самоврядування нарівні з державною 
мовою використовується ця регіональна мова або 
мова меншини.  
4. Паспорт громадянина України і відомості про 
його власника, що вносяться до нього, 
виконуються державною мовою і, поруч, за 
вибором громадянина, однією з регіональних мов 
або мов меншин України. 
5. Документ про освіту, отриману в навчальному 
закладі з навчанням регіональною мовою, за 
заявою осіб виконується двома мовами – 
державною і поруч, за бажанням особи, 
відповідною регіональною.  

- Ухвалений в 
цілому у другому 
читання без 
висновків 
Головного 
юридичного 
управління. 
- Висновки ГНЕУ 
Апарту ВРУ до 
першого читання: 
законопроект 
доцільно 
відправити на 
доопрацювання. 

                                                
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 

6. Виготовлення копій фільмів іноземного 
виробництва, які розповсюджуються для показу в 
кінотеатрах, публічному комерційному відео і 
домашньому відео в Україні, здійснюється мовою 
оригіналу або із дублюванням або озвученням чи 
субтитруванням державною мовою або 
регіональними мовами або мовами меншин на 
замовлення дистриб’юторів і прокатників з 
урахуванням мовних потреб споживачів. 
7. Телерадіоорганізації України можуть на 
власний розсуд вести мовлення державною 
мовою, регіональними мовами або мовами 
меншин, мовами міжнародного спілкування та 
іншими мовами, – як однією, так і кількома 
мовами. Обсяги регіонального і місцевого 
мовлення державною мовою, регіональними 
мовами або мовами меншин мають відповідати 
чисельності регіональних мовних груп і 
визначаються самими мовниками. Мова 
друкованих засобів масової інформації 
визначається їх засновниками відповідно до 
установчих документів. 

2. «Про внесення змін до 
статті 11 Закону 
України "Про цінні 
папери та фондовий 
ринок" щодо 
казначейських 
зобов'язань» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

4.07.2012 
Проект № 
10630 
 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(04.07.2012) 

Просолов І.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/194) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У проекті пропонується дозволити здійснювати 
емісію казначейських зобов‘язань України в 
іноземній валюті 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
 

3. «Про внесення зміни 
до Основ 

4.07.2012 
Проект № 

Кабінет 
Міністрів 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

 
1. БЮТ (0/101) 

1. У законопроекті пропонується доповнити 
Основи законодавства України про охорону 

Висновок 
Головного 
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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 

законодавства України 
про охорону здоров'я 
щодо встановлення 
обмежень під час 
провадження 
керівниками та 
працівниками 
лікувально-
профілактичних і 
фармацевтичних 
(аптечних) закладів 
професійної 
діяльності» 

Комітет з питань 
охорони здоров'я 

10560 
  
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.07.2012) 

України 
(Азаров М.Я.) 

(188/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

2. НУНС (0/62) 
 

здоров’я новою статтею 78-1 «Обмеження, 
встановлені для керівників та працівників 
лікувально-профілактичних і фармацевтичних 
(аптечних) закладів під час провадження ними 
професійної діяльності», положеннями якої 
передбачається встановлення обмеження і 
заборони для керівників та працівників лікувально-
профілактичних і фармацевтичних (аптечних) 
закладів.   
2. Зокрема забороняється одержувати від 
суб’єктів господарювання, які здійснюють 
виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, їх представників 
винагороду в будь-якій формі (за винятком 
винагороди, передбаченої договорами про 
проведення клінічних досліджень лікарських 
засобів або клінічних випробувань виробів 
медичного призначення), зразки лікарських 
засобів, виробів медичного призначення (за 
винятком випадків, пов’язаних з проведенням 
відповідно до договорів клінічних досліджень 
лікарських засобів або клінічних випробувань 
виробів медичного призначення); рекламувати у 
будь-який спосіб лікарські засоби, вироби 
медичного призначення, в тому числі виписувати 
лікарські засоби на бланках (рецептурних 
бланках), що містять інформацію рекламного 
характеру, а також на яких надруковано 
найменування лікарських засобів та/або їх 
виробників (торговельних марок) тощо. 

юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
підлягає 
відхиленню. 

4.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення та 
спрощення процедури 
державної реєстрації 
земельних ділянок та 

4.07.2012 
Проект № 
10365 
 
 

   Закон 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 233 голоси. 
1. Партія регіонів 

(185/194) 
2. Народна Партія 

(18/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 
3. КПУ (1/25) 

1. Законопроектом пропонується внести зміни до 
Закону України «Про Державний земельний 
кадастр» та виключити положення відповідно до 
якого державна реєстрація земельної ділянки 
скасовується державним кадастровим реєстратором, 
який здійснює таку реєстрацію,  у разі якщо протягом 
одного року з дня здійснення державної реєстрації 

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 

речових прав на 
нерухоме майно» 

Комітет з питань 
економічної політики 

прийнято 
(04.07.2012) 

 земельної ділянки речове право на неї не 
зареєстровано з вини заявника. 
2. Проектом Закону України також передбачається 
виключити пункт 11  Розділу VII  «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про 
Державний земельний кадастр», яким встановлено, 
що ведення Державного земельного кадастру в м.  
Києві буде здійснюватись до 1 січня 2020 року. 

може бути 
прийнятий з 
урахуванням 
зауважень 

5.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо ліцензування 
імпорту лікарських 
засобів та визначення 
терміну "активний 
фармацевтичний 
інгредієнт")» 

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

4.07.2012 
Проект № 
10562 
 
 
  
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. У проекті пропонується внести зміни до законів 
України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» та «Про лікарські 
засоби», які спрямовані на вдосконалення порядку 
ввезення в Україну лікарських засобів.  
2. Крім цього, у Законі України  «Про лікарські 
засоби»  термін «діюча речовина (субстанція)» 
замінюється терміном «активний фармацевтичний 
інгредієнт (лікарська речовина,  діюча речовина). 

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

6.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державне регулювання 
виробництва і обігу 
спирту етилового, 
коньячного і 
плодового, 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів" 
(щодо функцій 
уповноваженого 
органу)» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 

4.07.2012 
Проект № 
8491 
 
 
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 254 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(181/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. Законопроектом передбачається, що контроль 
за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється 
органом виконавчої влади, уповноваженим 
Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на 
виробництво або імпорт, експорт спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову 
торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю 
алкогольними напоями та тютюновими виробами. 
Для здійснення контролю суб’єкт господарювання 
подає зазначеному органу копію платіжного 
доручення з відміткою банку про сплату”. 
2. Неподання чи несвоєчасного подання звіту або 
подання звіту з недостовірними відомостями про 
обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі 
імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
потребує 
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 

діяльності, податкової 
та митної політики 

та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, 
уповноваженого Кабінетом Міністрів України 
видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 1700 
гривень 

7.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
соціального захисту 
військовослужбовців, 
виплати одноразової 
грошової допомоги у 
разі їхньої загибелі 
(смерті), встановлення 
їм інвалідності чи 
часткової втрати 
працездатності без 
встановлення 
інвалідності»  

Комітет з питань 
національної безпеки і 
оборони 

4.07.2012 
Проект № 
7277 
  
 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(7.07.2012) 

Гриневецький 
С.Р. (Народна 

Партія), 
Самойленко 
Ю.П. (Партія 

регіонів)  

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. Проектом Закону пропонується переглянути 
умови виплати одноразової грошової допомоги у 
разі загибелі військовослужбовців та інших осіб 
рядового і начальницького складу або їх каліцтва, 
замінивши таку обставину, як "каліцтво", на 
"встановлення їм інвалідності чи часткової втрати 
працездатності без встановлення інвалідності", 
встановити визначення цієї допомоги як 
соціальної виплати і розмежувати її розмір в 
залежності від наслідків та моменту настання (у 
період проходження військової та інших видів 
служби чи під час безпосереднього виконання 
ними службових обов’язків).  
2. Крім того, законопроектом пропонується 
запровадити обчислення цієї виплати виходячи з 
посадових окладів, окладів за спеціальним 
званням та надбавки за вислугу років замість усієї 
суми грошового забезпечення, а також 
деталізацію порядку призначення цієї виплати. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 

8. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
участі у судовому 
засіданні у режимі 
відеоконференції» 

Комітет з питань 
правосуддя 

4.07.2012 
Проект № 
9753 
 
 
 
 

 Закон 
прийнято 

(04.07.2012) 

Писаренко 
В.В. 

(Позафракцій
ний), 

Пилипенко 
В.П. 

(Позафракцій
ний),  

Ківалов С.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. Проектом пропонується внести зміни до 
Господарського процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України, 
Цивільного процесуального кодексу України, 
якими передбачити можливість участі у судовому 
засіданні у режимі відеоконференції. 
2. Згідно з проектом, така участь буде відбуватися 
на підставі ухвали суду, яку суд постановлятиме 
за клопотанням учасника процесу або за власною 
ініціативою.  
3. Копія вказаної ухвали надсилатиметься до суду, 
який буде зобов’язаний організувати її виконання, 
та особі, яка буде брати участь у судовому 
засіданні у режимі відеоконференції.  

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

4. Проектом також передбачено, що використання 
у судовому засіданні технічних засобів і технологій 
повинно здійснюватися таким чином, щоб 
забезпечити належну якість зображення і звуку, 
можливість учасників процесу чути та бачити хід 
судового засідання, ставити питання і отримувати 
відповіді, реалізовувати інші надані їм 
процесуальні права та виконувати процесуальні 
обов’язки.  

9. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
удосконалення 
законодавства про 
цінні папери» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

4.07.2012 
Проект № 
8120-д 
  
  
 

 Закон 
прийнято 

(04.07.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів),  
Прасолов І.М. 

(Партія 
регіонів),  
Аржевітін 

С.М. (НУНС),  
Гєллєр Є.Б. 

(Партія 
регіонів), 
Полунєєв 

Ю.В. (Партія 
регіонів),  

Святаш Д.В. 
(Партія 

регіонів),  
Пінчук А.П. 

(Партія 
регіонів)  

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/194) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. Законопроектом передбачено внесення змін до 
Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», в 
частині передбачення при проведенні державної 
реєстрації припинення юридичної особи – 
емітента цінних паперів обов’язковості подання 
довідки відповідного органу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку про відсутність 
нескасованих  випусків  цінних паперів цієї 
юридичної особи, а у разі проведення державної 
реєстрації акціонерного товариства додаткового 
подання копії розпорядження про скасування 
реєстрації випуску акцій, засвідченої 
Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. 
2. Зміни, які вносяться законопроектом до Закону 
України «Про рекламу», передбачають 
розширення переліку вимог до рекламодавців 
реклами на фондовому ринку, введення заборони 
на повідомлення про майбутні прибутки та 
використання порівняльної реклами з метою 
недобросовісної конкуренції,  посилення функцій 
контролю з боку органів державної влади за 
дотриманням законодавства про рекламу. 
3. Законопроектом пропонується надати 
визначення терміну «регульований (організаційно 
оформлений) фондовий ринок», а також 
вдосконалити законодавство, яке застосовується 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнятий 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 

на регульованому (організаційно  оформленому) 
сегменті фондового ринку України. 
4. З метою запобігання створенню маніпуляційних 
схем щодо купівлі/продажу цінних паперів на 
регульованому фондовому ринку законопроектом 
пропонується встановити заборону щодо зміни 
ціни та строків виконання договорів, укладених на 
фондовій біржі шляхом подачі сторонами 
публічних оферт. 
5. Крім того, законопроектом пропонується 
врегулювати питання отримання  інвесторами 
повної та достовірної інформації стосовно 
вчинених торговцями цінними паперами на 
фондовому ринку правочинів щодо емісійних 
цінних паперів. 

10.  «Про внесення змін до 
до розділу ХХ 
"Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України (щодо 
реалізації проекту з 
будівництва 
інфраструктурних 
об'єктів Київського 
регіону)» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

4.07.2012 
Проект № 
9649-д 
 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(04.07.2012) 

Хомутинніков 
В.Ю. (Партія 

регіонів)  

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(179/194) 
2. КПУ (22/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У законопроекті пропонується надати пільги з 
податку на додану вартість, податку на прибуток 
підприємств, ввізного мита та земельного податку 
«Сторонам контракту, укладеного для реалізації 
національного проекту «Повітряний експрес», 
затвердженого Кабінетом Міністрів України,  яким 
передбачено:  спорудження залізничного 
пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»; будівництво міської 
кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва 
на ділянці Київ-Бориспіль; будівництво дороги від 
Подільського мостового переходу до проспекту 
Ватутіна у м. Києві». 

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

11.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
державних закупівель» 

Комітет з питань 

4.07.2012 
Проект № 
9634 
 
 

Закон 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 241 голос. 
1. Партія регіонів 

(184/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(2/19) 

1. Проектом Закону пропонується встановити, що 
підприємствами здійснюються закупівлі відповідно 
до вимог Закону України “Про здійснення 
державних закупівель” лише у випадку здійснення 
таких закупівель за державні кошти; запровадити 
можливість закупівлі за скороченою процедурою 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
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 

економічної політики прийнято 
(04.07.2012) 

продуктів харчування та послуг з організації 
харчування; встановити випадки відміни 
процедури закупівлі в одного учасника 
замовником; дозволити депутатам селищних та 
сільських рад входити до складу комітету з 
конкурсних торгів тощо. 
2. Також проект пропонує внести зміни до 
Господарського кодексу України в частині відміни 
положення щодо здійснення закупівель 
казенними, комунальними унітарними 
підприємствами,  господарськими товариствами, 
державна частка у статутному капіталі якого 
перевищує 50 відсотків, за процедурами 
закупівель, визначеними  Законом України “Про 
здійснення державних закупівель”. 

законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 

12.  «Про внесення змін до 
Регламенту Верховної 
Ради України (щодо 
обрання, призначення 
та відкликання 
посадових осіб 
Верховної Ради 
України)» 

Комітет з питань 
Регламенту, 
депутатської етики та 
забезпечення 
діяльності Верховної 
Ради України 

4.07.2012 
Проект № 
10677 
 
  
 

Закон 
прийнято 

(04.07.2012) 

Забарський 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 255 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(186/194) 
2. КПУ (21/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. Проектом Закону пропонується частину п'яту 
статті 75 Регламенту викласти у новій редакції, за 
якою рішення про обрання Голови Верховної Ради 
України приймається відкритим поіменним 
голосуванням більшістю народних депутатів 
України від конституційного складу Верховної 
Ради України. При цьому передбачається 
виключити частину шосту вказаної статті. 
2. Крім того,  планується внести зміни до статті 77 
Регламенту, виклавши її частину четверту в новій 
редакції, якою передбачити, що рішення 
Верховної Ради про відкликання Голови Верховної 
Ради України з посади приймається відкритим 
поіменним голосуванням більшістю народних 
депутатів України від конституційного складу 
Верховної Ради і оформлюється постановою 
Верховної Ради України.  
3. Частину четверту статті 79 Регламенту 
пропонується доповнити декількома словами з 
метою забезпечення можливості одночасного 
обрання Голови Верховної Ради України, Першого 
заступника і заступника Голови Верховної Ради 

- Ухівлений в 
цілому у першому 
читанні. 
- Відсутні 
висновки 
Головного 
науково-
експертного 
управління і 
профільного 
комітету.  
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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 

України. 
13.  «Про внесення змін до 

Закону України "Про 
державну підтримку 
сільського 
господарства України" 
(щодо діяльності 
Аграрного фонду)» 

 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

4.07.2012 
Проект № 
10417 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
прийнято 

(04.07.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У законопроекті пропонується надати право 
Аграрному фонду здійснювати: 
1) реалізацію чи безоплатну передачу об’єктів 
державного цінового регулювання з державного 
інтервенційного фонду визначеному позичальнику 
(сільськогосподарському товаровиробнику 
/товаровиробнику) виключно у таких випадках:  
- у зв’язку з закінченням установленого терміну 
зберігання об’єктів державного цінового 
регулювання, а також виникнення обставин, які 
можуть призвести до псування або погіршення їх 
якості до закінчення терміну зберігання, за умови 
одночасної або наступної поставки до державного 
інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості 
об’єктів державного цінового регулювання у 
встановленому Кабінетом Міністрів порядку;  
- за умови одночасного закладення об’єктів 
державного цінового регулювання тієї ж кількості 
та якості;  
- у порядку тимчасового позичання на договірних 
засадах з наступною поставкою до державного 
інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості 
об’єктів державного цінового регулювання або в 
разі неможливості їх повернення – з 
відшкодуванням грошової вартості на день 
перерахунку коштів, але не менше, ніж на час 
відпуску у встановленому Кабінетом Міністрів 
порядку; 
2) закупівлю послуг із страхування об’єктів 
державного цінового регулювання у 
встановленому Кабінетом Міністрів України 
порядку. 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читання.  

14.  «Про реалізацію 
соціальних ініціатив 
Президента України 
щодо здешевлення 

5.07.2012 
Проект № 
10557 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/194) 
2. КПУ (23/25) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У законопроекті пропонується:  
1) щорічно, починаючи з 2013 року, передбачати у 
Державному бюджеті України видатки на 
компенсацію процентів, сплачуваних банкам 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
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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 

вартості іпотечних 
кредитів» 

  

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

  
 
 
 
 
 
  

Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

та/або  іншим фінансовим установам за 
кредитами, отриманими громадянами на 
будівництво (реконструкцію) чи придбання житла з 
включенням зазначених видатків до захищених 
видатків загального фонду держбюджету; 
2) установити, що інвестування та фінансування 
будівництва об’єктів, що здійснюється за 
бюджетними програмами, які передбачають 
надання громадянам державної підтримки для 
будівництва (придбання) житла, зокрема шляхом 
сплати частини його вартості, надання пільгового 
іпотечного кредиту, компенсації процентів, 
сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим 
установам за кредитами, отриманими на 
будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, 
може здійснюватися шляхом укладення між 
замовниками будівництва (власниками, 
управителями) та громадянами договорів купівлі-
продажу майнових прав на квартири в об’єктах 
незавершеного будівництва;  
3) установити, що право оренди земельної ділянки 
може посвідчуватися договором відчуження права 
оренди землі, зареєстрованим відповідно до 
закону;  
4) договір про задоволення вимог 
іпотекодержателя або застереження про 
задоволення вимог іпотекодержателя, включене 
до іпотечного договору, у разі звернення 
стягнення на предмет іпотеки (об’єкт нерухомого 
майна, права на земельну ділянку, на якій 
розташований об'єкт незавершеного будівництва, 
об'єкт незавершеного будівництва та майнові 
права на них) є документом, що посвідчує право 
оренди нового орендаря, та підлягає державній 
реєстрації;  
5) право на оренду земельної ділянки державної 
або комунальної власності із земель житлової та 

Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
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 

громадської забудови, на якій розпочато 
будівництво, може бути відчужене орендарем без 
згоди орендодавця на строк та на умовах, 
визначених первинним договором оренди 
(відчужене право оренди земельної ділянки 
підлягає державній реєстрації. 

15. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
визначення умов 
поставок» 

Комітет з питань 
економічної політики 

5.07.2012 
Проект № 
9602 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 253 голоси. 
1. Партія регіонів 

(179/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

Законопроект передбачає надання можливості 
суб’єктам господарської діяльності України 
використовувати в контрактах (договорах) 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі відомі 
міжнародні звичаї, рекомендації, правила 
міжнародних органів та організацій, а також 
визначати митну вартість товару на основі 
однорідних та нейтральних систем оцінювання, у 
тому числі з використанням правил Інкотермс 
будь-якої редакції. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 

16. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
регулювання 
товарообмінних 
(бартерних) операцій у 
галузі 
зовнішньоекономічної 
діяльності"» 

Комітет з питань 
економічної політики 

5.07.2012 
Проект № 
10020 
  
  
 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(192/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У законопроекті пропонується спростити 
національну систему регулювання товарообмінних 
(бартерних) операцій у галузі 
зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, у 
ньому передбачається:  
- збільшення з 90 до 180 календарних днів 
максимального строку, упродовж якого товари, що 
імпортуються за бартерним договором, 
підлягають ввезенню на митну територію України; 
- зняття обмеження щодо терміну ввезення на 
митну територію України імпортних товарів у разі 
експорту за бартерним договором високоліквідних 
товарів;  
- вилучення з системи документів дозвільного 
характеру разового індивідуального дозволу на 
перевищення встановлених строків увезення 
товарів (виконання робіт, надання послуг), які 
імпортуються за бартерними договорами тощо. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 

17.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
статус і соціальний 

5.07.2012 
Проект № 
10437 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/194) 
1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. У законопроекті пропонується змінити порядок 
реалізації права на щорічне безоплатне 
отримання санаторно-курортних путівок щодо 

Висновок 
Головного 
юридичного 
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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 

захист громадян, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи" щодо 
вільного вибору 
санаторно-курортного 
закладу» 

 

Комітет з питань 
екологічної політики, 
природокористування 
та ліквідації наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи 

 
 
 

   Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

(Азаров М.Я.) 2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

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

 

громадян, які постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, в тому числі стосовно дітей 
та дітей, що мають інвалідність, пов‘язану з цією 
аварією.  
2. Зокрема, передбачається, що постраждалі 
особи будуть забезпечуватися санаторно-
курортними путівками шляхом надання щорічної 
грошової допомоги для компенсації їх вартості 
через безготівкове перерахування санаторно-
курортним закладам, які мають ліцензію на 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики, за надання послуг із 
санаторно-курортного лікування, чи одержання 
за їх бажанням грошової компенсації у розмірі 
середньої вартості путівки в Україні.   
3. Крім цього, Кабінету Міністрів України 
пропонується надати повноваження визначати 
граничний обсяг щорічної грошової допомоги для 
компенсації вартості путівок (на сьогодні Уряд 
визначає щорічний розмір середньої вартості 
путівки в Україні та порядок виплати грошової 
компенсації в розмірі середньої вартості путівки в 
Україні. 

управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнятий за 
умови 
врахуванням 
зауважень. 

18.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
особливостей 
провадження 
господарської 
діяльності із 
забезпечення 
функціонування 
дипломатичних 
представництв та 
консульських установ 
іноземних держав, 
представництв 

5.07.2012 
Проект № 
10411 
 
 
  
 

Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У проекті пропонується внести до Господарського 
та Бюджетного кодексів України, а також до 
законів України «Про оренду державного та 
комунального майна» та «Про управління 
об‘єктами державної власності» зміни, які 
спрямовані на забезпечення на належному рівні 
функціонування дипломатичних представництв та 
консульських установ іноземних держав, 
представництв міжнародних міжурядових 
організацій в Україні. 

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 

міжнародних 
міжурядових 
організацій в Україні» 

Комітет з питань 
економічної політики 

19.  «Про внесення змін до 
Кримінального та 
Кримінально-
процесуального 
кодексів України (щодо 
відповідальності за 
незаконне поводження 
зі зброєю та 
вибуховонебезпечним
и матеріалами)» 

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

5.07.2012 
Проект № 
10554 
 
  
 

Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 253 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(183/194) 
2. КПУ (20/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

Законопроектом пропонується внести до 
Кримінального та Кримінально-процесуального 
кодексів України зміни, відповідно до яких:  
1) встановлюється відповідальність за 
викрадення, привласнення, вимагання основних 
частин зброї, комплектуючих і складових бойових 
припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв 
(зміни до статті 262), а так само за їх носіння, 
зберігання, придбання, передачу чи збут (зміни до 
статті 263);  
2) злочин, передбачений частиною першою статті 
263 КК України, пропонується віднести до категорії 
тяжких, установивши за його вчинення 
відповідальність у вигляді позбавлення волі на 
строк від трьох до семи років;  
3) КК України доповнюється новою статтею 263-1 
"Незаконне виготовлення зброї, бойових припасів 
або вибухових речовин", при цьому повноваження 
щодо провадження досудового слідства у справах 
про такі злочини надаються слідчим органів 
внутрішніх справ (зміни до частини другої статті 
112 КПК України). 

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

20.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
посилення 
відповідальності за 
фальсифікацію або 
обіг фальсифікованих 

5.07.2012 
Проект № 
10561 
  
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. Проектом пропонується уніфікувати механізм 
юридичної відповідальності за фальсифікацію 
лікарських засобів або обіг фальсифікованих 
лікарських засобів, шляхом приведення  до санкції  
лише  однієї норми – норми Кримінального 
кодексу України. 
 2. Проектом  пропонується переглянути статтю 
321¹ Кримінального кодексу України 

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 

лікарських засобів» 

  

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.07.2012) 

„Фальсифікація лікарських засобів або обіг 
фальсифікованих лікарських засобів” щодо 
внесення змін у частині посилення 
відповідальності, а саме: 
 -  залишення санкції частини першої цієї статті  у 
вигляді штрафу, що раніше відповідало 44² 
КУпАП;   
 - водночас збільшення розміру штрафу за 
фальсифікацію лікарських засобів  або заміни 
штрафу на позбавлення волі, у другій частині цієї 
статті; 
 - суттєве підвищення строків позбавлення волі.    
3. Проектом також пропонується посилити 
відповідальність за контрабанду наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 
прекурсорів або фальсифікованих лікарських 
засобів (ст. 305 КК України) шляхом підвищення 
строків позбавлення волі за вчинення цього 
злочину. 
4. Крім того, проектом пропонується передбачити 
кримінальну відповідальність за порушення  
встановленого порядку доклінічного вивчення, 
клінічних випробувань і державної реєстрації 
лікарських засобів і фальсифікацію їх результатів 
(стаття 321²).  

прийнято у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень. 

21. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
електроенергетику" 
щодо забезпечення 
надійного 
(безперебійного) 
постачання 
електричної енергії 
споживачам та 
інвестування в 
інфраструктуру» 

5.07.2012 
Проект № 
10337 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У законопроекті пропонується:  
1) запровадити з метою забезпечення надійного 
(безперебійного) постачання споживачам 
електричної енергії стандарти операційної безпеки 
функціонування об’єднаної енергетичної системи 
України та показників якості послуг з 
електропостачання;  
2) покласти на центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику в електроенергетичному 
комплексі повноваження щодо затвердження 
зазначених стандартів (за погодженням з 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнятий за 
умови 
врахуванням 
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 

Комітет з питань 
паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної 
політики та ядерної 
безпеки 

національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики), здійснення їх 
моніторингу, а також розроблення державної 
програми перспективного розвитку ОЕС України; 
3) віднести до основних завдань національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики, розроблення та затвердження 
показників якості послуг з електропостачання за 
погодженням з центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної 
політики в електроенергетичному комплексі, а 
також здійснення моніторингу за їх дотриманням; 
4) віднести до завдань централізованого 
диспетчерського (оперативно-технологічного 
управління) запобігання надзвичайним ситуаціям 
в ОЕС України;  
5) визначити з метою забезпечення надійного 
(безперебійного) постачання електричної енергії 
споживачам завдання державного підприємства, 
що здійснює диспетчерське (оперативно-
технологічне) управління такою системою; 
6) зобов’язати суб’єктів електроенергетики у разі 
виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України 
діяти відповідно до стандартів операційної 
безпеки функціонування ОЕС України та 
виконувати оперативні команди та розпорядження 
державного підприємства, що здійснює 
диспетчерське (оперативно-технологічне) 
управління ОЕС України. 

22. «Про зайнятість 
населення» 

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

5.07.2012 
Проект № 
10497-1 
  
  

 Закон 
прийнято 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 265 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. З метою стимулювання зайнятості населення 
суб’єктом законодавчої ініціативи пропонується 
запровадити наступні механізми: 
- компенсаційні виплати, пов’язані з витратами із 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування для 
роботодавців при працевлаштуванні громадян, які 
недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, 

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 

(5.07.2012) та суб’єктів малого підприємництва за умови 
створення нових робочих місць та 
працевлаштування на них безробітних; 
- зменшення розміру єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування для роботодавців, які протягом року 
забезпечували створення робочих місць та 
забезпечували виплату заробітної плати у розмірі 
не нижче 3-х мінімальних заробітних плат; 
- стажування з відкриттям трудової книжки для 
студентів денної форми навчання професійно-
технічних училищ та вищих навчальних закладів; 
- навчання безробітних інтегрованим робітничим 
професіям; 
- професійне навчання безробітних на замовлення 
роботодавця під конкретне робоче місце або для 
самозайнятості особи; 
- надання «стартових виплат» молодим 
працівникам, які погодилися працювати у сільській 
місцевості; 
- отримання «ваучера» на професійне навчання 
для осіб віком від 45 років за умови страхового 
стажу більше 15 років. 
2. У законопроекті пропонується змінити правовий 
статус Державної служби зайнятості, яка на 
сьогодні виконує функції виконавчої дирекції 
Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок 
безробіття, визначивши цей орган центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, та виконавчим органом правління цього 
Фонду, який здійснює оперативне розпорядження 
фінансовими ресурсами Фонду.  
3. Фінансування діяльності центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

прийнятий за 
умови 
врахуванням 
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 

передбачається здійснювати за рахунок коштів 
Фонду.  
4. Крім того, у законопроекті пропонується 
встановлювати статус безробітного особі, яка не 
працює, з першого дня звернення до Державної 
служби зайнятості (а не з 8-го, як сьогодні).  
5. Змінено деякі розміри допомоги по безробіттю. 

23.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Національний архівний 
фонд та архівні 
установи" (щодо 
експертизи цінності 
документів)»  

Комітет з питань 
культури і духовності 

 

5.07.2012 
Проект № 
8755 
 
 
 
 
 
 

 Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 237 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/194) 
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 
3. КПУ (0/25) 

1. У законопроекті пропонується шляхом внесення 
змін до Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» визначити 
термін «експертиза цінності документів» та 
уточнити порядок її проведення. 
2. Визначити обов’язки юридичних осіб щодо 
проведення експертизи цінності та забезпечення 
збереження документів, що нагромадилися за час 
їхньої діяльності. 
3. Встановити обов’язки власників документів 
Національного архівного фонду щодо утримання в 
належному стані будівель і приміщень архівних 
установ. 
4. Визначити підстави для вилучення документів з 
Національного архівного фонду.  
5. Надати центральним державним архівам, 
місцевим державним архівним установам, 
архівним відділам міських рад право на перевірку 
роботи архівних підрозділів і служб діловодства 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, об’єднань громадян та релігійних 
організацій. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 

24.  «Про внесення змін до 
статей 9 і 25 Закону 
України "Про збір та 
облік єдиного внеску 
на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 

5.07.2012 
Проект № 
9779 
 
 

 Закон 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 265 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. У законопроекті пропонується внести зміни, 
якими передбачається окремий порядок сплати 
єдиного внеску для платників, зазначених у пунктах 
4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону.  
2.  Зокрема,  для фізичних осіб -  підприємців,  які 
обрали спрощену систему оподаткування, та членів 
сімей таких осіб, що беруть участь у провадженні 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
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 

страхування"»  

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

прийнято 
(5.07.2012) 

майбутнього (19/19) ними підприємницької діяльності, замість 
щомісячної плати пропонується сплачувати єдиний 
внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 
числа місяця, що настає за кварталом.  
3. Для інших платників єдиного внеску, зазначених у 
пунктах 4  і 5   частини першої статті 4  цього ж 
Закону, пропонується сплачувати єдиний внесок, 
нарахований за календарний рік, причому  
платникам,  зазначеним у пункті 4  (фізичні особи –  
підприємці) -  до 10 лютого, а зазначеним у пункті 5 
(особи, які забезпечують себе роботою самостійно) 
– до 1 травня наступного року. Звітним періодом 
для всіх цих платників єдиного внеску пропонується 
встановити  календарний рік. 

25.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
припинення права 
користування 
земельними 
ділянками, при 
відведенні їх для 
суспільних потреб)»  

 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

5.07.2012 
Проект № 
9557 
 
 
 
 
 
 
 

 Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

Матвієнко 
А.С. (НУНС),  

Бевзенко В.Ф. 
(Партія 

регіонів),  
Мельник С.А. 

(Партія 
регіонів), 

Терещук С.М. 
(Народна 

партія)  

За: 226 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/194) 
2. Народна Партія 

(20/20) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 
3. КПУ (0/25) 
4. Реформи 

заради 
майбутнього 

(7/19) 

Проектом пропонується уточнити підстави набуття 
користування чужою земельною ділянкою, 
повноваження органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щодо передачі 
земельних ділянок у власність або у 
користування, порядок розірвання договору 
оренди земельної  ділянки державної та 
комунальної власності «у разі необхідності 
надання її для суспільних потреб», порядок  
затвердження розміру викупної ціни земельної 
ділянки,  склад осіб,  що визначають суб‘єктів 
оціночної діяльності для проведення грошової 
оцінки земельних ділянок, що відчужуються тощо.  

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

26.  «Про технічну 
інвентаризацію 
об'єктів нерухомого 
майна» 

5.07.2012 
Проект № 
10286 
  
 
 
 

Осика С.Г. 
(Позафракцій

ний),  
Воропаєв 

Ю.М. (Партія 
регіонів),  

Черноморов 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. У проекті Закону передбачається, що 
організацію та забезпечення технічної 
інвентаризації об'єктів нерухомого майна в Україні 
здійснюють бюро технічної інвентаризації - 
комунальні підприємства за місцезнаходженням 
об'єктів нерухомого майна. 
2. Законопроектом визначається компетенція 

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 

 

 Комітет з питань 
економічної політики 

 
 
 
 
 
 
  

Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

О.М. (Партія 
регіонів) 

майбутнього (19/19) центрального органу виконавчої влади з питань 
житлово-комунального господарства у сфері 
технічної інвентаризації об’єктів нерухомого 
майна. 
3. Проект визначає перелік об’єктів нерухомого 
майна, які підлягають технічній інвентаризації, та 
підстави проведення технічної інвентаризації 
об'єктів нерухомого майна. 
4. Проектом передбачено, що роботи з технічної 
інвентаризації об’єктів нерухомого майна 
здійснюються за обов’язковою участю заявника 
або його довіреної особи, у присутності якого 
проводиться обстеження з обов’язковим 
підписанням ним відповідних документів. 
5. Проектом передбачено, що проведення 
технічної інвентаризації у випадку переходу права 
власності на об’єкт нерухомого майна не є 
обов’язковим, проводиться за домовленістю 
сторін договору.  
6. Проектом передбачено, що матеріалів технічної 
інвентаризації складаються інвентаризаційні 
справи, технічні паспорти, довідки-характеристики, 
довідки про відсоток готовності об’єктів нерухомого 
майна незавершених будівництвом, довідки про 
розрахунок часток тощо. 
7. Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого 
майна, видача відповідних документів, надання 
відомостей про об’єкти нерухомого майна 
здійснюється за тарифами, затвердженими 
органами місцевого самоврядування. 

потребує 
доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
читання. 

27.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Червону книгу України" 
(щодо посилення 
охорони рідкісних 
видів тварин і 

5.07.2012 
Проект № 
6472 
 
  
 

Комар М.С. 
(Партія 

регіонів),  
Дейч Б.Д. 

(Партія 
регіонів),  

Голуб О.В. 

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. У проекті пропонується доповнити статтю 3 
Закону України «Про Червону книгу України» 
новою частиною, згідно з якою до Червоної книги 
рослинного світу включаються «вищі і нижчі 
рослини, а також непатогенні мікроорганізми».  
2. Крім того, до ареалів охорони об’єктів Червоної 
книги пропонується відносити перебування 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
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 

рослин)» 

Комітет з питань 
екологічної політики, 
природокористування 
та ліквідації наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи 

Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

(КПУ) майбутнього (19/19) (зростання)  відповідних об’єктів не лише у 
природних, а й штучних умовах. 

28.  «Про благодійництво 
та благодійні 
організації» 

Комітет з питань 
культури і духовності 5.07.2012 

Проект № 
6343 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

Льовочкіна 
Ю.В. (Партія 

регіонів), 
Фельдман О.Б. 

(Партія 
регіонів), 

Зарубінський 
О.О. (Народна 

Партія), 
Оробець Л.Ю. 

(НУНС) 

За: 228 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(184/192) 
2. Народна Партія 

(20/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (12/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/65) 
3. КПУ (0/25) 

1. Законопроект є новою редакцією Закону 
України «Про благодійництво та благодійні 
організації», в якому за змістом його преамбули 
пропонується визначити «загальні засади 
благодійної діяльності на території України, умови 
утворення, діяльності і припинення благодійних 
організацій, а також форми державної підтримки 
благодійної діяльності». 
2. В законопроекті пропонується скасувати правові 
обмеження утворення і діяльності благодійних 
організацій за територіальним статусом (тобто 
поділ на місцеві, всеукраїнські та міжнародні), що 
дасть можливість благодійним організаціям вільно 
здійснювати свою статутну діяльність на всій 
території України без перереєстрації. 
3. Спрощується порядок реєстрації благодійних 
організацій, яку здійснюватимуть державні 
реєстратори за місцезнаходженням благодійних 
організацій, а Міністерство юстиції України 
здійснюватиме акредитацію філій або 
представництв іноземних благодійних організацій, 
що відповідає вимогам закону про державну 
реєстрацію юридичних осіб. 
3. Законопроект визначає особливості утворення і 
діяльності благодійних товариств, фондів та 
установ, порядок використання їх майна, в тому 
числі адміністративні витрати, а також права, 
обов’язки і відповідальність членів органів 
управління благодійних організацій.  

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

4. Уточнено підхід до контрольних повноважень 
держави щодо благодійної діяльності та підстави 
припинення благодійних організацій. Водночас 
розширено сферу судового захисту прав 
засновників і кредиторів благодійних організацій, а 
також інших суб’єктів благодійної діяльності.  
5. Крім того, законопроект передбачає певні 
форми державної підтримки благодійників і 
благодійної діяльності, зокрема, поширення 
соціальної реклами та інформації про благодійну 
діяльність, а також встановлення державних 
винагород, звань і відзнак для благодійників. 

29.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України (щодо 
оподаткування спирту 
етилового для окремих 
виробництв)» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

5.07.2012 
Проект № 
9268 
  
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.07.2012) 

Майборода 
С.Ф. (Партія 

регіонів),  
Наконечний 
В.Л. (Партія 

регіонів)  

За: 238 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(1/19) 

У законопроекті передбачається внесення змін до 
пункту 225.1 статті 225, підпункту «а» підпункту 
229.1.1 та підпункту 229.1.3, а також підпункту «а» 
підпункту 229.1.5 пункту 229.1 статті 229 
Податкового кодексу України, згідно з якими 
встановлюється нульова ставка акцизного податку 
на спирт етиловий, який використовується для 
виробництва вермутів. 
 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання 
з урахуванням 
зауважень. 

30.  «Про адвокатуру та 
адвокатську 
діяльність» 

  

Комітет з питань 
правової політики 

5.07.2012 
Проект № 
10424 
  
 
 
 
 
 
  

Закон 
прийнято 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.)   

За: 265 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. Проект надає адвокатурі функції 
самоврядування та саморегулювання. Так, ним 
передбачено створення органів адвокатського 
самоврядування та визначено повноваження рад 
адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва, Севастополя (регіонів), кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
Ради адвокатів України. Вищими органами 
адвокатського самоврядування у державі є з’їзд 
адвокатів України, а у регіонах – відповідні 
конференції адвокатів. Також передбачається 
формування ревізійних комісій адвокатури регіонів 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнято у 
другому читанні 
за умови  
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 

(5.07.2012) та Вищої ревізійної комісії адвокатури. 
2. Органи адвокатського самоврядування 
самостійно вирішують питання формування 
високопрофесійного адвокатського корпусу, 
встановлення професійних стандартів та етичних 
вимог до здійснення адвокатської діяльності, 
представництва та захисту спільних інтересів 
адвокатів, співпраці адвокатури з органами 
державної влади, органами місцевого 
самоврядування, юридичними і фізичними 
особами, фінансування діяльності органів 
адвокатського самоврядування. 
3. Проектом чітко врегульовані питання щодо 
направлення адвокатом адвокатського запиту: 
визначено коло питань та адресатів, стосовно 
яких може складатися та надсилатися 
адвокатський запит. Запроваджено обов’язковість 
вимог адвокатського запиту щодо органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності та 
підпорядкування, об’єднань громадян. У проекті 
також установлено строк надання відповіді на 
адвокатський запит та адміністративну 
відповідальність за відмову в наданні інформації 
на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання інформації, що не 
відповідає дійсності. 
4. Єдиний реєстр адвокатів України ведеться 
Радою адвокатів України з метою збирання, 
зберігання, обліку та надання достовірної 
інформації про чисельність і персональний склад 
адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які 
набули право на зайняття адвокатською 
діяльністю в Україні, обрані адвокатами форми 
здійснення адвокатської діяльності. Внесення 
відомостей до Реєстру здійснюється радами 
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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 

адвокатів регіонів та Радою адвокатів України. 
5. У проекті впорядковано підстави та порядок 
здійснення дисциплінарного провадження 
стосовно адвокатів. Право на звернення до 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
зі заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка 
може мати наслідком його дисциплінарну 
відповідальність, надається кожному, кому відомі 
такі факти. 
6. Проектом Закону передбачено, що адвокат 
іноземної держави набуває право на зайняття 
адвокатською діяльністю на території Україні з 
моменту включення відомостей про нього до 
Єдиного реєстру адвокатів України. З цією метою 
адвокат іноземної держави звертається з 
відповідною заявою до кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, перед якою 
повинен довести отримання права на зайняття 
адвокатською діяльністю у відповідній іноземній 
державі. 

31. «Про внесення змін до 
Земельного кодексу 
України (щодо порядку 
проведення земельних 
торгів у формі 
аукціону)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

5.07.2012 
Проект № 
10231-3 
 
 
 
 

 Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

Бевзенко В.Ф. 
(Партія 

регіонів),  
Терещук С.М. 

(Народна 
Партія) 

За: 235 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 
3. КПУ (0/25) 

1. У проекті пропонується викласти у новій 
редакції статті 135 - 139 Земельного кодексу 
України, які стосуються проведення земельних 
торгів у формі аукціону.  
2. Зокрема, визначаються суб’єкти таких торгів, 
особливості продажу земельних ділянок 
державної і комунальної власності, порядок 
проведення земельних торгів відповідно до 
договору між організатором та виконавцем, умови 
щодо встановлення результатів аукціону і порядку 
їх оприлюднення.  
3. Визначаються розміри реєстраційного та 
гарантійного внесків, порядок добору земельних 
ділянок та підготовки лотів для продажу на 
земельних торгах.  
4. Детально виписані у проекті вимоги щодо 
порядку проведення аукціону, зокрема, щодо 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнято 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 

процедури голосування тощо. 
32. «Про внесення зміни 

до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
повноважень 
Державної міграційної 
служби України)» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

5.07.2012 
Проект № 
10268 
  
 
 
  
 

Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

Олійник В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 252 голосів. 
1. Партія регіонів 

(179/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

Законопроект передбачає приведення 
законодавчих актів України у сферах 
громадянства, реєстрації фізичних осіб та порядку 
оформлення документів для виїзду за кордон у 
відповідність із Конституцією України, в частині 
перерозподілу повноважень між центральними 
органами виконавчої влади, у зв’язку з 
проведенням адміністративної реформи на 
виконання Указу Президента України від 9 грудня 
2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади". 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 

33.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
регулювання в галузі 
зв'язку» 

 

 

Комітет з питань 
транспорту і зв'язку 

5.07.2012 
Проект № 
9747 
 
 
 

Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 253 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/194) 
2. КПУ (21/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

В проекті Закону пропонується: 
- розширити понятійно-категорійний апарат Закону 
України «Про телекомунікації» (далі – Закон); 
- уточнити повноваження національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації;  
- закріпити за Кабінетом Міністрів України 
повноваження затверджувати порядок видачі, 
продовження строку дії, переоформлення, видачі 
дубліката та анулювання дозволів на 
використання номерного ресурсу;  
- визначити на законодавчому рівні перелік 
підстав для відмови у видачі, переоформленні, 
відмови у переоформленні, видачі дублікату, 
анулювання дозволу на використання номерного 
ресурсу;  
- визначити розміри штрафів за порушення вимог 
Закону суб’єктами господарювання в сфері 
телекомунікацій тощо. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнято у 
другому читанні 
за умови  
урахуванням 
зауважень. 

34.  «Про інститути 
спільного 

5.07.2012 
Проект № 
9615 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 257 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(182/194) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

 

1. Законопроектом передбачена чітка 
послідовність дій при  створенні корпоративних та 
пайових інвестиційних фондів, а також  при 

Висновок 
Головного 
юридичного 
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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 

інвестування» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

 
 
  
 

   Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

(Азаров М.Я.) 2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

(20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

 

проведенні процедури їх ліквідації.  
2. Враховуючи фактичне існування інвестиційних 
фондів, до складу активів яких входить певний 
вид активів (фонди грошового ринку, фонди 
державних цінних паперів, фонди облігацій, 
фонди акцій, індексні фонди, фонди банківських 
металів), пропонується на законодавчому рівні 
визначити класифікацію таких фондів та структуру 
їх активів, що відповідає сучасному розвитку 
сфери спільного інвестування.  
3. Зконопроектом передбачено встановлення 
вимоги щодо іменної форми випуску цінних 
паперів інститутів спільного інвестування та 
існування таких цінних паперів в бездокументарній 
формі. 
4. Законопроектом пропонується встановити 
вимогу щодо здійснення оплати вартості цінних 
паперів інститутів спільного інвестування, в тому 
числі акцій корпоративного інвестиційного фонду 
при формуванні початкового статутного капіталу, 
виключно у грошовій формі.  
5. Законопроектом передбачено удосконалення 
системи розкриття інформації про діяльність 
інститутів спільного інвестування.  

управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання 
відсутній.  

35.  «Про екстрену медичну 
допомогу» 

Комітет з питань 
охорони здоров'я 

5.07.2012 
Проект № 
10155 
 
  
 

   Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

Бахтеєва Т.Д. 
(Партія 

регіонів) 

За: 239 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(190/194) 
2. Народна Партія 

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

 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 
3. КПУ (0/25) 

Законопроект визначає:  
- основні терміни та поняття, що застосовуються у 
законодавстві в сфері екстреної медичної 
допомоги та склад цього законодавства; 
- право особи на екстрену медичну допомогу та 
порядок виклику екстреної медичної допомоги і 
загальні засади її надання; 
- основні засади організації та функціонування 
системи екстреної медичної допомоги; 
- повноваження органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим та органів 
місцевого самоврядування щодо забезпечення 
функціонування системи екстреної медичної 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
Законопроект 
потребує 
доопрацювання. 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом липня 2012 року 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012 27 

№ 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 

допомоги; 
- порядок утворення, статус та основні завдання 
центрів екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, що утворюються в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі; 
- статус, основні завдання та обов’язки, засади 
функціонування оперативно-диспетчерських 
служб центрів екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, станцій екстреної медичної, 
бригад екстреної медичної допомоги та відділень 
екстреної медичної допомоги лікарень; 
- соціальні права та гарантії працівників системи 
екстреної медичної допомоги; 
- коло осіб, які зобов’язані надавати першу 
домедичну допомогу людям у невідкладному 
стані; 
- порядок фінансового, матеріально-технічного та 
наукового забезпечення діяльності системи 
екстреної медичної допомоги; 
- відповідальність за порушення законодавства у 
сфері екстреної медичної допомоги. 

36.  «Про внесення змін до 
статті 5 Закону України 
"Про підвищення 
престижності 
шахтарської праці" 
(щодо особливості 
здобуття освіти)» 

Комітет з питань 
паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної 
політики та ядерної 
безпеки 

5.07.2012 
Проект № 
10233 
  
 
 
 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(07.07.2012) 

Турманов В.І. 
(Партія 

регіонів) 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/194) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У законопроекті пропонується надати право 
особам, батьки яких є шахтарями та які мають 
стаж підземної роботи не менш як 15 років, або які 
загинули  внаслідок  нещасного  випадку на 
виробництві чи стали  інвалідами I або II групи, 
бути зарахованими у перший рік після здобуття 
загальної середньої освіти поза конкурсом за 
особистим вибором спеціальності до державних і 
комунальних вищих та професійно-технічних 
навчальних закладів України для навчання за 
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з 
наданням місць у гуртожитках на час навчання та 
гарантованою виплатою за рахунок коштів 
державного бюджету стипендії в розмірі 
прожиткового мінімуму, встановленого законом 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом липня 2012 року 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012 28 

№ 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 

для працездатних осіб (стаття 5 Закону України 
«Про підвищення престижності шахтарської 
праці»). 

37.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України (щодо 
державної податкової 
служби у зв'язку з 
проведенням 
адміністративної 
реформи)» 

 

 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

5.07.2012 
Проект № 
10224 
 
  
 

Закон 
прийнято 
(5.07.2012) 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. У законопроекті  пропонується внести зміни  до 
Податкового кодексу України, що визначають 
функції та повноваження окремих центральних 
органів виконавчої влади у відповідних сферах 
суспільного життя. 
2. Законопроект, як зазначається у пояснювальній 
записці, розроблений з метою приведення 
Податкового кодексу України «у відповідність із 
Конституцією України, в частині перерозподілу 
повноважень між Президентом України та 
Кабінетом Міністрів України у зв’язку з 
проведенням адміністративної реформи, 
законами України «Про Кабінет Міністрів України», 
«Про центральні органи виконавчої влади», а 
також у зв’язку з прийняттям Указу Президента 
України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про 
оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади»(пункти 1, 2). 

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

38.  «Про державні лотереї 
в Україні» 

  

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

5.07.2012 
Проект № 
8652 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Закон 

Полунєєв 
Ю.В. (Партія 

регіонів), 
Корж В.П.  

(Партія 
регіонів) 

За: 257 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. Проектом Закону пропонується розглядати 
лотерейну діяльність як монопольну  діяльність 
держави на запровадження лотерей, змістом якої 
є заборона запровадження та проведення на 
території України усіх лотерей, крім державних 
лотерей, які проводяться операторами лотерей, 
що одержали право на їх проведення у порядку, 
визначеному  Законом та обмеженні конкуренції 
між діючими операторами лотерей.  
2. Проект вводить  розуміння лотерейної 
діяльності, як діяльності соціальної, спрямованої 
на задоволення потреб суспільства (фінансування 
культури, спорту, туризму, відновлення пам’яток 
старовини), оскільки ним передбачається 
відрахування для фінансування соціальної сфери 
держави частини валового грального доходу в 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнятий 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 

прийнято 
(05.07.2012) 

розмірі відрахувань, визначених Податковим 
кодексом України.  
3. Законопроект вводить термін валового 
грального доходу, під яким розуміє сукупні грошові 
надходження, одержані  оператором лотерей  від 
прийняття ставок протягом звітного періоду в всіх 
лотереях, які проводяться оператором, що 
відповідає світовому розумінню діяльності 
оператора та регулювання його доходів.  
4. Законопроект пропонує утворення 
колегіального дорадчо-консультативного органу, з 
метою  
- розробки рекомендацій в межах своєї 
компетенції стосовно розробки та впровадження 
нових лотерей;  
- застосування в діяльності з випуску і проведення 
державних лотерей новітніх технологій, цільових 
бюджетних програм, на фінансування яких 
використовуються кошти за напрямами у 
соціальній сфері такі як, фінансування культури, 
спорту, історичних пам’яток. 
5. Законопроект містить фінансово-економічні, 
організаційні  та інші вимоги до оператора 
лотерей (мінімальний розмір статутного капіталу, 
власного капіталу, мінімальна кількість 
електронних терміналів, а також точок 
розповсюдження лотерей).  
6. Законопроект також передбачає суворе 
регулювання порядку набуття статусу оператора 
лотереї, можливість набуття статусу оператора 
лише за результатами проведення відкритого 
конкурсу за умови попереднього проходження всіх 
процедур та експертиз.  

39. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо відомчої 
реєстрації 

5.07.2012 
Проект № 
9209 
 

Василенко 
С.В. (Партія 

регіонів) 

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

Законопроект передбачає покладання завдань 
щодо здійснення обліку та розподілу номерних 
знаків, проведення обов’язкового технічного 
контролю та відомчої реєстрації транспортних 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
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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 

транспортних засобів)» 

Комітет з питань 
транспорту і зв'язку 

 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

засобів на уповноважені органи внутрішніх військ 
Міністерства внутрішніх справ України, Державної 
прикордонної служби України, Державної 
спеціальної служби транспорту, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України 
та Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту. 

зауважень. 

40. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо реєстрації місця 
проживання та місця 
перебування фізичних 
осіб в Україні» з 
пропозиціями 
Президента України від 
08.09.2012 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

5.07.2012 
Проект № 
9289 
  
  
 
Прийнято з 
урахуванням 
пропозицій 

Президента 
(05.07.2012) 

Олійник В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

 

Поданим законопроектом вносяться зміни до 
Законів України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», «Про 
основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей», що спрямовані, як 
зазначається у пояснювальній записці, на 
вдосконалення порядку реєстрації місця 
проживання та місця перебування фізичних осіб 
на території України. 

- Висновок 
Головного 
науково-
експертного 
управління 
Апарату ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
пропозиції 
заслуговують на 
підтримку 
парламенту.  
- Враховано всі 
пропозиції 
президента. 

41.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо впорядкування 
здійснення державного 
нагляду та контролю за 
додержанням 
законодавства про 
охорону праці» з 
пропозиціями 
Президента України від 
07.06.2012 

Комітет з питань 

5.07.2012 
Проект № 
10365 
 
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.07.2012) 

Хара В.Г. 
(Партія 

регіонів), 
Єгоренко Т.В. 

(Партія 
регіонів) 

За: 267 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У проекті пропонується визначити у Законі України 
«Про охорону праці» особливості здійснення 
державного нагляду за додержанням 
законодавства про охорону праці, вивівши його із 
сфери дії Закону України «Про основні засади 
державного нагляду  (контролю) у сфері 
господарської діяльності». Необхідність цього 
пов‘язана з тим, що положення вказаного Закону 
не відповідають Конвенціям МОП № 81 1947 року 
«Про інспекцію праці в промисловості й торгівлі» 
(ратифікована Законом від 8 вересня 2004 року № 
1985-ІV) та № 129 1969 року «Про інспекцію праці 
в сільському господарстві» (ратифікована Законом 
від 8 вересня 2004 року № 1986-ІV). 

- Висновок 
Головного 
науково-
експертного 
управління 
Апарату ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
пропозиції варто 
врахувати і 
викласти закон в 
новій редакції.  
- Враховано всі 
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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 

соціальної політики та 
праці 

пропозиції 
президента. 

42.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо обов'язкового 
страхування цивільно-
правової 
відповідальності 
власників наземних 
транспортних засобів» 
з пропозиціями 
Президента України від 
09.04.2012 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

5.07.2012 
Проект № 
9462 
 
 
  
 
   Повторно 
прийнято з 

пропозиціями 
Президента 
(05.07.2012) 

Пінчук А.П. 
(Партія 

регіонів),  
Єдін О.Й. 
(Партія 

регіонів), 
Клименко О.І. 

(НУНС), 
Святаш Д.В. 

(Партія 
регіонів), 

Царьков Є.І. 
(КПУ), 

Шаманов В.В. 
(Позафракцій

ний) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(187/194) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

Проектом пропонується: 
-  ввести систему прямого відшкодування збитків; 
- змінити систему відшкодування шкоди, 
заподіяної життю та здоров’ю потерпілого, що 
передбачає наявність мінімального рівня виплат, 
навіть у випадку, коли медичні витрати неможливо 
підтвердити документально; 
- уточнити порядок розрахунку та виплати 
відшкодування та регламентних виплат; 
- зробити жорсткішими умови набуття та 
припинення членства у МТСБУ з метою 
підвищення дисципліни страховиків і недопущення 
порушення ними законодавства та договорів 
обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності; 
- підвищити рівень фінансового забезпечення 
фондів МТСБУ з метою надійнішого гарантування 
виплат, а також уточнити статус таких гарантійних 
внесків; 
- виключити статтю, що стосується системи 
«Бонус-малус», як такої, що втратила свою 
дієздатність у зв’язку із введенням єдиного типу 
поліса, відповідно до якого, застрахована 
відповідальність будь-якого користувача 
забезпеченого транспортного засобу, якщо такий 
засіб використовується на законних підставах; 
- визначити статус договору страхування у разі 
зміни власника забезпеченого транспортного 
засобу; 
- посилити контроль за наявністю договорів 
обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності; 
- ввести відповідальність за порушення умов 
страхування; 
- систематизувати фонди Моторного 

- Висновки ГНЕУ 
Апарту ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: не 
вбачається 
підставд для 
врахування 
пропозиціїй 
президента.  
- Пропозиції 
президента 
враховані. 
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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 

(транспортного) страхового бюро України. 
43.  «Про внесення змін до 

розділу ХХ "Перехідні 
положення" 
Податкового кодексу 
України щодо 
особливостей 
оподаткування 
суб'єктів індустрії 
програмної продукції» 
з пропозиціями 
Президента України від 
15.06.2012 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

5.07.2012 
Проект № 
9744 
 
 
  
 

Повторно 
прийнято з 

пропозиціями 
Президента 
(05.07.2012) 

Царьков Є.І. 
(КПУ),  

Янукович В.В. 
(Партія 

регіонів), 
Самойлик 
К.С. (КПУ), 

Давимука С.А. 
(БЮТ), 

Царьов О.А. 
(Партія 

регіонів), 
Ващук К.Т. 
(Народна 
Партія), 

Цибенко П.С. 
(КПУ),  

Гриневецький 
С.Р. (Народна 

Партія),  
В’язівський 
В.М. (НУНС), 

Аржевітін 
С.М. (НУНС) 

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(187/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У  законопроекті пропонується запровадити 
спеціальний режим оподаткування для суб’єктів 
індустрії програмної продукції, згідно з яким:   
- прибуток таких підприємств оподатковується з 1 
січня 2013 року за ставкою  16%;  
- операції реалізації товарів, виконання робіт та 
надання послуг в індустрії програмної продукції 
звільняються від оподаткування ПДВ;   
- винагорода за трудовими договорами 
(контрактами) працівників оподатковується за 
ставкою 5%. 
 

- Висновок 
Головного 
науково-
експертного 
управління 
Апарату ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
пропозиції 
заслуговують на 
підтримку 
парламенту.  
- Враховано всі 
пропозиції 
президента. 

44.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
біженців та осіб, які 
потребують 
додаткового або 
тимчасового захисту»  

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 

5.07.2012 
Проект № 
10428 
  
 
 
 

Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У законопроекті передбачається приведення у 
відповідність із прийнятим Верховною Радою 
України 8 липня 2011 року Законом України «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» положень таких 
законодавчих актів, як Кримінально-
процесуальний кодекс України, Житловий кодекс 
Української РСР, Кодекс України про 
адміністративні правопорушення, Бюджетний 
кодекс України, Основи законодавства України 
про охорону здоров’я, закони України «Про 
зайнятість населення», «Про освіту», «Про 

Ухвалений в 
цілому у першому 
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 

міжнаціональних 
відносин 

державний кордон України», «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми», «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», «Про 
охорону дитинства», «Про боротьбу із 
захворюванням на туберкульоз», «Про вищу 
освіту», «Про відповідальність перевізників під час 
здійснення міжнародних пасажирських 
перевезень», «Про Державну прикордонну службу 
України», «Про соціальні послуги», «Про 
державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію та інвалідам», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про 
реабілітацію інвалідів в Україні», «Про 
прикордонний контроль», «Про безоплатну 
правову допомогу», «Про судовий збір», «Про 
Раду міністрів Автономної Республіки Крим». 

45. «Про внесення змін до 
статті 22-1 Закону 
України "Про 
залізничний 
транспорт" (щодо 
відповідальності 
перевізників, які 
здійснюють 
міжнародні 
пасажирські 
перевезення)» 

Комітет з питань 
транспорту і зв'язку 

5.07.2012 
Проект № 
10356 
 
 
 
 

 Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

Мироненко 
М.І. (Партія 
регіонів), 

Бондаренко 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У проекті пропонується зобов‘язати перевізника 
при перевезенні пасажира у міжнародному 
залізничному сполученні перевірити до початку 
перевезення наявність у нього паспортного 
документу, що посвідчує  особу пред‘явника, або 
документа, що його замінює, тоді як за чинною 
редакцією цієї норми перевізник зобов‘язаний 
перевірити наявність у пасажира документів, 
необхідних для в‘їзду до держави прямування, 
інших держав за маршрутом слідування. 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читання. 
- Висновки ГНЕУ 
до першого 
читання: 
законопроект 
доцільно 
відхилити.  

46. «Про внесення змін до 5.07.2012 Каракай Ю.В. За: 259 голосів.  Проектом закну пропонується: - Ухвалений в 
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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 України "Про 
Національний банк 
України" (щодо 
охорони цінностей та 
об'єктів Національного 
банку України)» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

Проект № 
10539 
  
  
 

 Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

(Партія 
регіонів) 

1. Партія регіонів 
(183/194) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1) дати визначення терміну “охорона цінностей та 
об’єктів”, під яким пропонується розуміти 
організацію та практичне здійснення 
Національним банком заходів охорони щодо 
визначених і належних йому будівель, споруд, 
територій, транспортних засобів, валютних 
цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і 
нерухомого майна, спрямованих на недопущення 
чи припинення протиправних дій щодо них, 
забезпечення їх недоторканності та цілісності, 
припинення несанкціонованого доступу до них 
третіх осіб, а також на забезпечення особистої 
безпеки, життя та здоров’я працівників 
Національного банку України; 
2) встановити, що для перевезення цінностей, 
охорони цінностей та об’єктів Національний банк 
України має відомчу охорону, озброєну бойовою 
вогнепальною зброєю. При цьому відомча 
охорона в межах повноважень, наданих цим 
Законом, має право застосовувати заходи 
фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і 
бойову вогнепальну зброю в порядку, 
передбаченому відповідними нормами Закону 
України “Про міліцію”. 

цілому у першому 
читання. 
- Висновки ГНЕУ 
до першого 
читання: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

47.  «Про особливості 
забезпечення 
відкритості, прозорості 
та демократичності 
виборів народних 
депутатів 28 жовтня 
2012 року» 

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

5.07.2012 
Проект № 
10681 
 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(05.07.2012) 

Забарський 
В.В. (Партія 

регіонів)  

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

У законопроекті визначається «порядок 
застосування відеоспостереження, відеозапису і 
трансляції зображення для спостереження за 
організацією проведення голосування та 
підрахунку голосів на звичайній виборчій дільниці 
під час проведення виборів народних депутатів 
України у день голосування 28 жовтня 2012 року». 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читання. 
- Висновки ГНЕУ 
до першого 
читання: 
законопроект 
доцільно 
відхилити.  
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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 

48.  «Про схвалення 
рішення Президента 
України щодо 
направлення 
миротворчого 
контингенту для участі 
України в Місії ООН зі 
стабілізації у 
Демократичній 
Республіці Конго» 

Комітет з питань 
національної безпеки і 
оборони 

5.07.2012 
Закон № 5058-
VI 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(09.07.2012) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

Проект передбачає схвалення Указу Президента 
України щодо направлення до Місії ООН зі 
стабілізації у Демократичній Республіці Конго 
миротворчого контингенту у складі чотирьох 
бойових вертольотів Мі-24 та чотирьох військово-
транспортних вертольоти Мі-8 і до 250 
військовослужбовців. 

 

49.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
деякі питання ввезення 
на митну територію 
України та реєстрації 
транспортних засобів" 
(щодо колісних 
транспортних засобів)» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

6.07.2012 
Проект № 
10708 
 
  
 

Закон 
прийнято 

(06.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 248 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(189/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(3/19) 

1. У законопроекті пропонується визначити умови і 
терміни введення в Україні міжнародних 
екологічних вимог до транспортних засобів.  
2. Зокрема, пропонується доповнити преамбулу 
Закону формулюванням про поетапне 
запровадження міжнародних екологічних вимог до 
транспортних засобів, встановити конкретні строки 
поетапного ведення екологічних норм, уточнити 
порядок визначення екологічних норм, методів 
випробування, позначення рівня екологічних норм, 
процедур підтримання відповідного екологічного 
рівня колісних транспортних засобів протягом 
всього терміну їх експлуатації.  
3. Внесені законодавчі пропозиції стосуються 
тракторів колісних для перевезення напівпричепів 
(сідельних тягачів), автобусів та легкових 
автомобілів – коди товарних позицій 8701 20, 8702 
та 8703 згідно з УКТЗЕД, а також вантажних 
автомобілів та автомобілів спеціального 
призначення – коди товарних позицій 8704 та 8705 
згідно з УКТЗЕД. 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читання. 
 

50.  «Про систему 6.07.2012 Кабінет За: 257 голосів. 1. БЮТ (0/101) 1. Проектом встановлено мінімальні вимоги до Висновок 
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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 

депозитарного обліку 
цінних паперів» 

 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

Проект № 
9428 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
прийнято 

(06.07.2012) 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

1. Партія регіонів 
(185/194) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

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

2. НУНС (0/62) статутного капіталу Центрального депозитарію, 
його виключні повноваження, підстави 
призначення тимчасової адміністрації 
Центрального депозитарію,  вимоги до його 
статуту та погодження внесення до нього змін, 
порядок та принципи формування органів 
управління Центральним депозитарієм, а також 
порядок прийняття ними рішень. 
2. Розділом ІІІ законопроекту передбачається 
порядок складання реєстру власників іменних 
цінних паперів, усувається проблема чинної 
редакції Закону України “Про Національну 
депозитарну систему та особливості електронного 
обігу цінних паперів в Україні”, щодо можливості 
існування «подвійного реєстру». 
3. Законопроектом передбачено порядок та 
принципи взаємодії Центрального депозитарію та 
депозитарних установ щодо забезпечення 
депозитарного обслуговування обігу  цінних 
паперів в Україні, в тому числі порядку складання 
та надання реєстру власників іменних цінних 
паперів. 
4. Розділом ІV Законопроекту встановлюється 
механізми захисту від розкриття та розголошення 
інформації з системи депозитарного обліку 
емісійних цінних паперів та запроваджується  
застосування електронного документообігу та 
використання електронного цифрового підпису 
між професійними учасниками депозитарної 
системи України, в тому числі щодо обліку прав 
власності на цінні папери. 
5. Законопроектом встановлюються правові 
засади провадження клірингової діяльності, 
вимоги до клірингових установ, правил клірингу та 
механізмів зниження ризиків невиконання або 
несвоєчасного виконання зобов’язань, що виникли 
за договорами, укладеними на фондовій біржі. 

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

51.  «Про внесення зміни 
до статті 31 Закону 
України "Про відходи"» 
з пропозиціями 
Президента України від 
27.06.2012 

  

Комітет з питань 
екологічної політики, 
природокористування 
та ліквідації наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи 

6.07.2012 
Проект № 
10555 
  
 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

1. У проекті пропонується внести зміни до статті 
31 Закону України «Про відходи»,  якими 
передбачається низка заходів, спрямованих на 
запобігання або зменшення обсягів утворення 
медичних відходів.  
2. Зокрема, з метою запобігання або зменшення 
обсягів утворення відходів та стимулювання 
впровадження  маловідходних  технологій  Кабінет 
Міністрів України,  міністерства  та  інші  
центральні і місцеві органи виконавчої влади в 
межах своєї компетенції здійснюють розроблення 
та впровадження системи збирання, видалення, 
знешкодження, утилізації відходів, що 
утворюються у процесі надання послуг з охорони 
здоров'я людей, ветеринарних послуг, пов'язаних 
з цим дослідних робіт,  а також неякісних та 
фальсифікованих лікарських засобів. 

- Висновок 
Головного 
науково-
експертного 
управління 
Апарату ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
пропозиції 
заслуговують на 
підтримку 
парламенту.  
- Враховано всі 
пропозиції 
президента. 

52. «Про внесення зміни 
до розділу ХХ 
"Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо 
особливостей 
справляння податку на 
прибуток підприємств, 
отриманого від 
надання готельних 
послуг» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

6.07.2012 
Проект № 
10724 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(06.07.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 234 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/194) 
2. Народна Партія 

(18/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 
3. КПУ (3/25) 

1. У законопроекті пропонується  змінити умови 
надання пільг з податку на прибуток підприємств 
суб’єктам господарської діяльності, які надають 
готельні послуги.  
2. Зокрема, суб’єкти господарської діяльності, які 
надають готельні послуги,  звільняться від 
оподаткування тільки  за умови, якщо дохід від 
реалізації послуг з розміщення шляхом надання 
номера для тимчасового проживання складає не 
менше 50 відсотків сукупного доходу такого 
суб'єкта господарської діяльності за відповідний 
податковий період, а не 75 відсотків,  як це 
передбачено чинною нормою. 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  

53. «Про схвалення 
рішення Президента 
України про 

6.07.2012 
Закон № 5181-
VI 

Президент 
України 

(Янукович 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 

 
1. БЮТ (0/101) 
2. НУНС (0/62) 

Поект пропонує схвалити рішення Президента 
України щодо направлення миротворчого 
контингенту з числа миротворчого контингенту 
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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 

направлення 
миротворчого 
контингенту для участі 
України у 
транскордонних 
операціях у рамках 
міжмісійного 
співробітництва між 
Місією ООН у Ліберії та 
Операцією ООН у Кот-
д'Івуарі» 

Комітет з питань 
національної безпеки і 
оборони 

 
  
  
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(13.07.2012) 

В.Ф.) 2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

(20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

України,  який діє у складі Місії ООН у Ліберії,  для 
участі України у транскордонних операціях у 
рамках міжмісійного співробітництва між Місією 
ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д'Івуарі у 
строки, що визначаються Радою Безпеки ООН. 

 


	«Про засади державної мовної політики»
	«Про засади державної мовної політики»
	«Про засади державної мовної політики»
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	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміну "активний фармацевтичний інгредієнт")»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміну "активний фармацевтичний інгредієнт")»Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва
	«Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо функцій уповноваженого органу)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо функцій уповноваженого органу)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, виплати одноразової грошової допомоги у разі їхньої загибелі (смерті), встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, виплати одноразової грошової допомоги у разі їхньої загибелі (смерті), встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності» Комітет з питань національної безпеки і оборони
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні у режимі відеоконференції»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні у режимі відеоконференції»Комітет з питань правосуддя
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо реалізації проекту з будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону)»
	«Про внесення змін до до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо реалізації проекту з будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель»Комітет з питань економічної політики
	«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо обрання, призначення та відкликання посадових осіб Верховної Ради України)»
	«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо обрання, призначення та відкликання посадових осіб Верховної Ради України)»Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
	«Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо діяльності Аграрного фонду)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо діяльності Аграрного фонду)»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про реалізацію соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів»
	«Про реалізацію соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів» Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок»Комітет з питань економічної політики
	«Про внесення змін до Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"»
	«Про внесення змін до Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"»Комітет з питань економічної політики
	«Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вільного вибору санаторно-курортного закладу»
	«Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вільного вибору санаторно-курортного закладу»Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні»Комітет з питань економічної політики
	«Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та вибуховонебезпечними матеріалами)»
	«Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та вибуховонебезпечними матеріалами)»Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів» Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
	«Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру»
	«Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру»Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
	«Про зайнятість населення»
	«Про зайнятість населення»Комітет з питань соціальної політики та праці
	«Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (щодо експертизи цінності документів)»
	Комітет з питань культури і духовності
	«Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (щодо експертизи цінності документів)» Комітет з питань культури і духовності
	«Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"»
	«Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"» Комітет з питань соціальної політики та праці
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо припинення права користування земельними ділянками, при відведенні їх для суспільних потреб)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо припинення права користування земельними ділянками, при відведенні їх для суспільних потреб)» Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна»
	«Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна» Комітет з питань економічної політики
	«Про внесення змін до Закону України "Про Червону книгу України" (щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Червону книгу України" (щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин)»Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
	«Про благодійництво та благодійні організації»
	«Про благодійництво та благодійні організації»Комітет з питань культури і духовності
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
	«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Комітет з питань правової політики
	«Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону)»
	«Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону)»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України (щодо повноважень Державної міграційної служби України)»
	«Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України (щодо повноважень Державної міграційної служби України)»Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв'язку»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв'язку»Комітет з питань транспорту і зв'язку
	«Про інститути спільного інвестування»
	«Про інститути спільного інвестування»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про екстрену медичну допомогу»
	«Про екстрену медичну допомогу»Комітет з питань охорони здоров'я
	«Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (щодо особливості здобуття освіти)»
	«Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (щодо особливості здобуття освіти)»Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної податкової служби у зв'язку з проведенням адміністративної реформи)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної податкової служби у зв'язку з проведенням адміністративної реформи)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про державні лотереї в Україні»
	«Про державні лотереї в Україні» Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо відомчої реєстрації транспортних засобів)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо відомчої реєстрації транспортних засобів)»Комітет з питань транспорту і зв'язку
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні» з пропозиціями Президента України від 08.09.2012
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні» з пропозиціями Президента України від 08.09.2012Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці» з пропозиціями Президента України від 07.06.2012
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці» з пропозиціями Президента України від 07.06.2012Комітет з питань соціальної політики та праці
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» з пропозиціями Президента України від 09.04.2012
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» з пропозиціями Президента України від 09.04.2012Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції» з пропозиціями Президента України від 15.06.2012
	«Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції» з пропозиціями Президента України від 15.06.2012Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	«Про внесення змін до статті 22-1 Закону України "Про залізничний транспорт" (щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення)»
	«Про внесення змін до статті 22-1 Закону України "Про залізничний транспорт" (щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення)»Комітет з питань транспорту і зв'язку
	«Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (щодо охорони цінностей та об'єктів Національного банку України)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (щодо охорони цінностей та об'єктів Національного банку України)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року»
	«Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року»Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
	«Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго»
	«Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго»Комітет з питань національної безпеки і оборони
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