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№

НАЗВА ЗАКОНУ

1.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України (щодо
посилення гарантій
незалежності суддів)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

5.06.2012
Проект №
10425
Комітет з питань
правосуддя

Президент
України
(Янукович
В.Ф.)

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(13.06.2012)

За: 266 голосів.
1. Партія регіонів
(191/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

1. Законопроектом передбачається, що Президент
України, Верховна Рада України прийматимуть
рішення про призначення, обрання суддів
виключно у межах подань відповідно Вищої ради
юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України.
2. З метою уникнення політичного впливу на
процес
обрання
суддів
законопроектом
передбачається
ряд
додаткових
гарантій
унеможливлення політизації процесу обрання
суддів, недопущення будь-якого впливу на
кандидатів на посаду судді.
3. Для подолання проблеми, пов'язаної з
недопустимістю тривалої перерви між закінченням
п’ятирічного строку перебування особи на посаді
судді та обранням її на посаду судді безстроково
законопроектом
пропонується
врегулювати
питання, пов'язані з уведенням в дію постанови
про обрання на посаду судді безстроково, яка
була прийнята до закінчення п'ятирічного строку
перебування судді на посаді. Така постанова
вводитиметься в дію з дня, наступного за днем
закінчення цього п'ятирічного строку.
4. Також законопроектом пропонується обмежити
прокурорів у праві ініціювати розгляд питань щодо
притягнення
судді
до
дисциплінарної
відповідальності або щодо їх звільнення з посади.
Передбачається, що в разі участі прокурора у
розгляді судової справи органи прокуратури
вправі звертатися до Вищої кваліфікаційної комісії

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ:
законопроект
потребує
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.
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.
2

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012
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№

2.

3.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України (щодо
рекомендаційних
переліків структурних
підрозділів місцевих
державних
адміністрацій)»
Комітет з питань
державного
будівництва та
місцевого
самоврядування
«Про внесення зміни
до статті 2 Закону
України "Про
здійснення державних
закупівель" щодо
закупівлі товарів, робіт
і послуг, необхідних
для реалізації проектів
цільових екологічних

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

5.06.2012
Проект №
10124

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(14.06.2012)
5.06.2012
Проект №
10502

Закон
направлено
на підпис

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Осика С.Г.
(Позафракцій
ний),
Горіна І.А.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 263 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 244 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)
3. Реформи
заради
майбутнього
(1/19)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

суддів України чи Вищої ради юстиції зі скаргою
щодо неналежної поведінки судді лише в разі,
якщо така судова справа не перебуває у
провадженні суду будь-якої інстанції або якщо
встановлений процесуальним законом строк
подання апеляційної, касаційної скарги закінчився.
5. Для попередження можливих порушень прав
суддів у процесі їх звільнення з посади
законопроектом врегульовуються також окремі
питання щодо суб'єктів, які вправі звертатися до
Вищої ради юстиції з пропозицією про звільнення
судді з посади.
У законопроекті пропонується внести зміни до
Бюджетного кодексу України та до законів України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про
місцеве самоврядування в Україні» та «Про
Кабінет Міністрів України», суть яких зводиться до
відмови від використання таких назв структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій як
«головні управління», «управління» та «відділи», і
заміною їх універсальною формою - «структурні
підрозділи». Потреба у внесенні вказаних змін
обґрунтовується у пояснювальній записці до
законопроекту
необхідністю
забезпечення
«заходів з оптимізації структури» місцевих
державних адміністрацій.
У законопроекті пропонується не поширювати
дію Закону України «Про здійснення державних
закупівель» на «товари, роботи і послуги,
закупівля яких здійснюється в рамках реалізації
проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій
та
пропозицій
щодо
здійснення
заходів,
пов’язаних з реалізацією таких проектів і
виконанням
зобов’язань
сторін
Кіотського
протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну
клімату за кошти, отримані від продажу частин

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ:
законопроект
доцільно
відхилити.

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

(зелених) інвестицій»

4.

Комітет з питань
економічної політики
«Про внесення змін до
Закону України "Про
розвиток
літакобудівної
промисловості" щодо
державної підтримки
збуту авіаційної
техніки вітчизняного
виробництва»
Комітет з питань
промислової і
регуляторної політики
та підприємництва

5.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
затвердження
Загальнодержавної
програми
забезпечення

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Президенту
(7.06.2012)

5.06.2012
Проект №
10423

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(11.06.2012)

5.06.2012
Закон № 4888VI

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

встановленої кількості викидів парникових газів».

Богуслаєв
В.О. (Партія
регіонів),
Сухий Я.М.
(Партія
регіонів)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 260 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

1. У законопроекті шляхом внесення змін до
Закону України “Про розвиток літакобудівної
промисловості” пропонується запровадити на
період з 1 січня 2013 року до 1 січня 2017 року
державну фінансову підтримку збуту авіаційної
техніки вітчизняного виробництва через механізм
здешевлення
кредитів
шляхом
часткової
компенсації ставки за кредитами комерційних
банків залученими суб'єктами господарювання у
національній валюті для закупівлі такої техніки.
2. Така компенсацію пропонується надавати
експлуатантам авіаційної техніки, які знаходяться
на території України, виключно для авіаційної
техніки вітчизняного виробництва, за відсотки,
фактично сплачені у поточному бюджетному
періоді, у розмірі облікової ставки Національного
банку, що діє на дату сплати зазначених відсотків.
3. Кошти на здійснення такої державної
фінансової підтримки збуту авіаційної техніки
вітчизняного
виробництва
пропонується
передбачати щорічно, з урахуванням вимог
Бюджетного кодексу України, у законі про
Державний бюджет на відповідний рік.
4. Порядок використання зазначених коштів
державного бюджету щорічно визначається
Кабінетом Міністрів України.
Законопроект передбачає розширення сфери
застосування методу замісної підтримувальної
терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування
та підвищення прихильності до антиретровірусної
терапії серед споживачів ін'єкційних наркотиків, у
тому числі шляхом:

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ:
законопроект
потребує
доопрацювання

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

профілактики ВІЛінфекції, лікування,
догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на
2009-2013 роки"»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

4. Реформи заради
майбутнього (18/19)
Повернуто з
підписом від
Президента
(22.06.2012)

Комітет з питань
охорони здоров'я

6.

«Про гарантії держави
щодо виконання
судових рішень»
Комітет з питань
правосуддя

5.06.2012
Закон №
4901-VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(22.06.2012)

7.

«Про
Загальнодержавну
цільову соціальну
програму захисту

7.06.2012
Проект №
9542

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 301 голос.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

1. БЮТ
(20/100)
2. НУНС
(18/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

- опрацювання основних принципів проведення
ЗПТ та моніторингу її ефективності;
- впровадження застосування рідких форм
лікарських засобів в програму ЗПТ;
- облаштування засобами контролю кабінетів ЗПТ;
- вивчення питання щодо створення реєстру
споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків, яким
надаються послуги з проведення ЗПТ;
проведення
моніторингу
ефективності
впровадження ЗПТ в Україні;
- вивчення та узагальнення ефективності ЗПТ та
альтернативних
методів
лікування
наркозалежності.
1.
Законопроектом
передбачається
запровадження механізму, за яким виконання
судових рішень про стягнення коштів з державних
органів, підприємств, установ чи організацій,
боржника-юридичної особи, примусова реалізація
майна якого забороняється, здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України, у
разі якщо неможливо виконати рішення за рахунок
боржника.
2. Крім того, метою проекту є вирішення питання
щодо погашення вже існуючої заборгованості за
судовими
рішеннями,
відповідальність
за
виконання яких несе держава. Погашення такої
заборгованості здійснюватиметься в порядку та
строки, встановлені Кабінетом Міністрів України з
урахуванням
результатів
аналізу
наявних
фінансових ресурсів держави.

1.
Законопроект
передбачає
вирішення
пріоритетних завдань захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та завдань
чинних програм у цій сфері, які з прийняттям цієї

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
окремі
положення
суперечать
Конституції
України,
не
узгоджуються з
чинними
законами
України та не
враховують
відповідних
рішень
Конституційного
Суду України.
Завізований
Головним
юридичним
управлінням без
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

населення і територій
від надзвичайних
ситуацій техногенного
та природного
характеру на 2013 2017 роки»
Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування
та ліквідації наслідків
Чорнобильської
катастрофи

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(14.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Програми втрачають чинність.
2. Виконання Програми здійснюється протягом
2012-2016 років і передбачає проведення:
- комплексу протизсувних та протикарстових
заходів;
- комплексу робіт з берегоукріплення Азовського
та Чорного морів;
- комплексу робіт з приведення Дніпровських
судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у
безпечний стан;
- комплексу заходів щодо реабілітації територій,
забруднених внаслідок військової діяльності;
- комплексу робіт з вилучення вибухонебезпечних
залишків технологічних продуктів виробництва
тротилу на території ДП "Горлівський хімічний
завод" тощо;
3. Також програмою передбачено:
- здійснення розвитку системи контролю за
греблями гідроспоруд;
- створення локальних систем виявлення загрози
виникненню надзвичайних ситуацій на 1276
хімічно-небезпечних об‘єктах і локальних систем
оповіщення населення у зонах можливого
ураження та персоналу таких об‘єктів у разі
виникнення аварій;
- утилізацію непридатних для подальшого
використання
джерел
іонізуючого
випромінювання;
- забезпечення гідрометеорологічних підрозділів
технічними засобами вимірювальної техніки та
впровадження у їх діяльність сучасних технологій
проведення спостережень і прогнозування;
- проведення технічного переоснащення служб,
підрозділів та авіації Міністерства надзвичайних
ситуацій;
- створення системи моніторингу та прогнозування
надзвичайних ситуацій на основі постійно діючих

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

зауважень.

6
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№

8.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
розмежування
повноважень
державних органів у
сферах природних
монополій та у галузі
зв'язку»
Комітет з питань
економічної політики

9.

«Про внесення змін до
статті 1 Закону України
"Про збір на
обов'язкове державне
пенсійне страхування"
(щодо сплати збору на
транспортні засоби)»
Комітет у справах
пенсіонерів, ветеранів
та інвалідів

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

7.06.2012
Проект №
9750

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(18.06.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

7.06.2012
Закон №
10110

Повернуто з
підписом від
Президента
(22.06.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 262 голоси.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 273 голоси.
1. Партія регіонів
(182/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

1. БЮТ (8/100)
2. НУНС (7/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

центрального та регіональних координуючих
органів;
- створення Оперативного матеріального резерву
МНС для оперативного реагування на надзвичайні
ситуації та надання термінової невідкладної
допомоги постраждалому населенню;
проведення
реконструкції
систем
централізованого оповіщення населення про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
У
проекті
пропонується
розмежувати
повноваження органів регулювання в частині
визначення суб’єктів господарювання на ринках,
які перебувають у стані природної монополії, та на
суміжних ринках, усунути дублювання функцій
державних органів у сфері контролю над
ціноутворенням
,
а
також
розширити
повноваження національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації в частині здійснення аналізу ринків
та визначення операторів телекомунікацій з
істотною ринковою перевагою на ринках
телекомунікаційних послуг доступу.
1.
Законопроектом
пропонується
уточнити
положення Закону України „Про збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування”,
визначивши платниками збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування підприємства,
установи та організації, а також фізичні особи, які
набувають право власності на легкові автомобілі,
крім
випадків
забезпечення
легковими
автомобілями інвалідів згідно із законодавством
та успадкування легкових автомобілів за законом.
2. Також пропонується уточнити, що сплата збору
на обов’язкове державне пенсійне страхування
здійснюється при набутті права власності на
легкові автомобілі.
3. Крім цього, пропонується визначити нерухомим

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.
Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

7

без
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№

10.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
державні гарантії
відновлення
заощаджень громадян
України" (щодо
вдосконалення
механізму
повернення)»
Комітет з питань
соціальної політики та
праці

11.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
здійснення державних
закупівель" (щодо
сфери застосування
закону)»
Комітет з питань
економічної політики

12.

«Про внесення змін до
статті 11 Закону
України "Про державне
регулювання
виробництва і обігу

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

7.06.2012
Проект №
10355

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Закон
направлено
на підпис
Президенту
(12.06.2012)
7.06.2012
Проект №
8010
Закон
направлено
на підпис
Президенту
(12.06.2012)
7.06.2012
Проект №
9762

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 268 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Забарський
В.В. (Партія
регіонів)

За: 246 голосів.
1. Партія регіонів
(189/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

Гєллєр Є.Б.
(Партія
регіонів)

За: 254 голоси.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (5/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)
3. Реформи
заради
майбутнього
(0/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

майном для сплати збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування об’єкт, який
підпадає під визначення групи 3 основних засобів
та інших необоротних активів згідно із Податковим
кодексом України.
Законопроектом передбачається:
- проведення інвентаризації для визначення
реальної суми зобов’язань держави з повернення
знецінених заощаджень;
- проведення компенсації власникам вкладних
рахунків Ощадного банку України та власникам
цінних паперів в готівковій чи безготівковій формі
через установи Ощадного банку України, після
внесення даних про них до інформаційноаналітичної
системи
«Реєстр
вкладників
заощаджень громадян»;
- можливість проведення компенсації громадянам
України
втрат
від
знецінення
грошових
заощаджень не тільки в грошовій формі за
рахунок Державного бюджету України, але і у
інших
формах
відповідно
до
чинного
законодавства.
У законопроекті пропонується не поширювати
дію Закону України «Про здійснення державних
закупівель» на проведення закупівель товарів,
робіт і послуг, які здійснюються підприємствами
оборонно-промислового комплексу.

1. У законопроекті пропонується встановити, що
розлив сидру і перрі (без додання спирту)
здійснюється виключно у передбачену діючими
стандартами скляну тару, а також металеві банки
із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

без

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання.
Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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без
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

спирту етилового,
коньячного і
плодового,
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів"
щодо сидру і перрі (без
додання спирту)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

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

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(12.06.2012)

Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики
13.

«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України щодо
узгодження деяких
норм податкового і
митного
законодавства»

7.06.2012
Проект №
10452

Хомутиннік
В.Ю. (Партія
регіонів)

Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики
Закон
направлено
на підпис
Президенту
(20.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (14/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ПЕТФ, а також у сувенірні пляшки та художньо
оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки
або дерева, упаковку типу “Тetra-Pak” і “Bag in
box”.
2. Розлив сидру і перрі (без додання спирту)
здійснюється у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л,
0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,3 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,375 л,
0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8
л, 1,0 л і більше, а також у тару (посуд) місткістю
від 25 до 100 л, виготовлену із матеріалів,
дозволених до контакту з алкогольними напоями, і
у такому випадку передбачені цією статтею
вимоги щодо маркування сидру і перрі (без
додання спирту) не застосовуються.
1. У законопроекті пропонується узгодити
положення Митного та Податкового кодексів
України.
2. З цією метою проектом Законом вносяться
зміни до Податкового кодексу України щодо:
- чіткого визначення Митного кодексу України як
закону, який встановлює правила оподаткування
товарів митом;
- приведення термінів «магазин безмитної
торгівлі», «спеціальна митна зона» у відповідність
до Митного кодексу України;
визначення
особливостей
оподаткування
податком на додану вартість та акцизним збором
операцій з поміщення товарів у визначений
митний режим, операцій з пересилання на митну
територію України товарів у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях, операцій з
ввезення на митну територію України товарів
фізичними особами;
визначення
особливостей
застосування
умовного повного звільнення та умовного
часткового звільнення від сплати податку на
додану вартість та акцизного податку;

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

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

9
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№

14.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
статті 3 Закону України
"Про державну
підтримку сільського
господарства України"
щодо регулювання
закупівельних цін на
молоко»

Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

7.06.2012
Проект №
10456

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(18.06.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Калетнік Г.М.
(Партія
регіонів),
Борт В.П.
(Партія
регіонів),
Терещук С.М.
(Народна
Партія),
Сідельник І.І.
(РЗМ),
Пшонка А.В.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 293 голоси.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ
(27/100)
2. НУНС (8/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

уточнення
операцій,
що
підлягають
оподаткуванню за нульовою ставкою податку на
додану вартість товарів, які підлягають митному
оформленню.
3. Одночасно проектом Закону передбачено
внесення таких змін до Митного кодексу України:
- запровадження більш прозорої процедури
декларування митної вартості товарів та контролю
з боку митних органів за правильністю її
визначення;
- уточнення строків та порядку тимчасового
ввезення
громадянами-нерезидентами
транспортних засобів особистого користування на
митну територію України;
- вдосконалення правового регулювання порядку
переміщення
(пересилання)
товарів
у
міжнародних поштових та експрес-відправленнях;
- вдосконалення правового регулювання окремих
питань,
пов’язаних
з
притягненням
до
адміністративної
відповідальності
порушення
митних правил.
У законопроекті пропонується включити молоко до
переліку
об’єктів
державного
цінового
регулювання; встановити, що підприємства
оптової та роздрібної торгівлі, а також переробні
підприємства
проводять
розрахунки
з
постачальниками об’єктів державного цінового
регулювання
(видів
сільськогосподарської
продукції та товарів) у строк не більше 7
банківських днів з дня отримання продукції
(замість “з дня отримання виручки від реалізації
цих об’єктів” за чинною редакцією).

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

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

15.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
здійснення державних
закупівель" (щодо
впровадження
процедури
"електронний
реверсивний
аукціон")»
Комітет з питань
економічної політики

16.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
посилення
адміністративної
відповідальності за
порушення правил
руху через залізничні
переїзди та перевезень
пасажирів
автомобільним
транспортом» з
пропозиціями
Президента України від
14.03.2012
Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

7.06.2012
Проект №
8633

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(20.06.2012)

Горіна І.А.
(Партія
регіонів)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 229 голосів.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. Народна Партія
(19/20)
3. Реформи заради
майбутнього (18/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

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

7.06.2012
Проект №
8747

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Закон
направлено
на підпис
Президенту
(12.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 265 голосів.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

1. Проектом пропонується уточнити систему
електронних торгів, запровадити електронний
майданчик - сукупність технічного обладнання,
програмного забезпечення та організаційних
заходів, що використовується для проведення
державних закупівель за процедурою електронних
реверсивних аукціонів.
2.
Технічне
обладнання
та
програмне
забезпечення електронного майданчика повинні
відповідати вимогам чинного законодавства
України, що регулює питання технічного і
криптографічного захисту інформації.
3. Регламент роботи електронного майданчика
встановлюється Уповноваженим органом у сфері
державних закупівель.
Законопроектом пропонується викласти статтю
123 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
у новій редакції з метою
посилення адміністративної відповідальності за
порушення правил проїзду залізничних переїздів
та
перевезень
пасажирів
автомобільним
транспортом.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

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

Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України відсутні.

1. БЮТ (5/100)
2. НУНС (1/65)
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№

17.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення зміни
до статті 31 Закону
України "Про відходи"
(щодо медичних
відходів)»

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

18.

19.

«Про внесення змін до
статті 259
Кримінального кодексу
України щодо
посилення
відповідальності за
завідомо неправдиве
повідомлення про
загрозу безпеці
громадян»
Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності
«Про внесення зміни
до статті 23 Закону
України "Про

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

7.06.2012
Проект №
10555

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(12.06.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

7.06.2012
Проект №
10553

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(12.06.2012)
19.06.2012
Проект №
10611

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Кабінет
Міністрів
України

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 272 голоси.
1. Партія регіонів
(181/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (9/100)
2. НУНС (5/65)

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (6/65)

За: 255 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

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.
Законопроектом пропонується внесення до статті
259 "Завідомо неправдиве повідомлення про
загрозу
безпеці
громадян,
знищення
чи
пошкодження об'єктів власності" Кримінального
кодексу України змін, відповідно до яких:
- за діяння, передбачені частиною першою цієї
статті,
встановлюється
безальтернативне
покарання у виді позбавлення волі на строк від
двох до шести років;
- за те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі
наслідки або вчинене повторно, розмір покарання
у виді позбавлення волі зі строку "від двох до семи
років" (як це передбачено чинною нормою)
збільшується до строку "від чотирьох до восьми
років".
У проекті пропонується внести до статті 23 Закону
України «Про акціонерні товариства» зміни, якими
дозволяється
оплата
акцій
публічного

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту
ВРУ:
законопроект
доцільно
відхилити.

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

(Азаров М.Я.)

акціонерні товариства"
(щодо цінних паперів
ПАТ "Укргідроенерго")»
Комітет з питань
економічної політики
20.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо виробництва та
використання
моторних палив з
вмістом
біокомпонентів»

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Закон
прийнято
(19.06.2012)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

19.06.2012
Проект №
10572-1

Комітет з питань
економічної політики

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 345 голосів.
1. Партія регіонів
(181/192)
2. БЮТ (59/100)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/64)

Закон
прийнято
(19.06.2012)
21.

«Про
Загальнодержавну
цільову програму
передачі гуртожитків у
власність
територіальних громад
на 2012 - 2015 роки»
Комітет з питань

21.06.2012
Проект №
10226

Закон
прийнято

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

акціонерного
товариства
«Укргідроенерго»
державними облігаціями України.

2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 252 голосів.
1. Партія регіонів
(177/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

НУНС (29/65)

1. У законопроекті пропонується визначити, що
вміст біоетанолу в бензинах моторних, що
виробляються та/або реалізуються на території
України, становитиме:
- у 2013 р. – рекомендований вміст не менш як 5%
(об’ємних);
- у 2014-2015 рр. – обов’язковий вміст не менш як
5% (об’ємних);
- з 2016 р. – обов’язковий вміст не менш як 7%
(об’ємних)”.
2. Крім того, пропонується встановити, що
діяльність, пов’язана з виробництвом бензинів
моторних
сумішевих
або
з
додаванням
(змішуванням) біоетанолу та/або біокомпонентів
на його основі до вуглеводневої основи (бензинів,
фракцій,
компонентів
тощо),
здійснюється
підприємствами, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики в
паливно-енергетичному комплексі.
Проектом
акта
передбачено затвердження
Програми передачі у власність територіальних
громад гуртожитків та залучення ресурсів
державного
бюджету,
інших
джерел
фінансування, матеріально-технічних та трудових
ресурсів територіальних громад та суб’єктів
господарювання, у власності, управлінні чи
повному
господарському
віданні
яких
перебувають гуртожитки.

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту
ВРУ:
законопроект
потребує
доопрацювання.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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№

22.

НАЗВА ЗАКОНУ

будівництва,
містобудування і
житлово-комунального
господарства та
регіональної політики
«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо здійснення
державних закупівель»
Комітет з питань
економічної політики

23.

«Про особливості
здійснення закупівлі за
державні кошти послуг
поштового зв'язку,
поштових марок та
маркованих конвертів»
Комітет з питань
економічної політики

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 284 голоси.
1. Партія регіонів
(167/192)
2. КПУ (0/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 251 голос.
1. Партія регіонів
(178/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (17/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

(21.06.2012)

21.06.2012
Проект №
9451

Закон
прийнято
(21.06.2012)

21.06.2012
Проект №
9519

Закон
прийнято
(21.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ
(35/100)
2. НУНС (7/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

У законопроекті шляхом внесення змін до законів
України «Про здійснення державних закупівель»
та «Про наукову і науково-технічну діяльність»
пропонується запровадити процедури закупівлі в
одного учасника для закупівлі послуги з виконання
науково-дослідних, науково-технічних та дослідноконструкторських робіт, що пройшли конкурсний
відбір в установленому Кабінетом Міністрів
України порядку.
1. У законопроекті визначаються особливості
здійснення закупівлі за державні кошти послуг
поштового зв’язку, поштових марок та маркованих
конвертів.
2. Зокрема, в ньому пропонується встановити, що
закупівля послуг поштового зв’язку, поштових
марок та маркованих конвертів здійснюється
шляхом застосування процедури закупівлі в
одного учасника відповідно до статті 39 Закону
України «Про здійснення державних закупівель».

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
редакція
законопроекту
не узгоджується
із
нормами
законів України,
а
також
не
враховує
правової позиції
Конституційного
Суду
України,
висловленої
у
Рішеннях від 29
червня
2010
року № 17-рп та
від 2 листопада
2004 року № 15рп
щодо
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№

24.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
природні монополії"
(щодо стимулюючого
регулювання)»
Комітет з питань
економічної політики

25.

«Про виконання
програм Глобального
фонду для боротьби із
СНІДом,
туберкульозом та
малярією в Україні»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

21.06.2012
Проект №
10338

Закон
прийнято
(21.06.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 232 голоси.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

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

21.06.2012
Проект №
10121

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Комітет з питань
охорони здоров'я

Закон
прийнято
(21.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 321 голос.
1. Партія регіонів
(179/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ
(46/100)
2. НУНС
(18/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Проектом Закону передбачається внесення змін
до статті 9 в частині запровадження нового
принципу
регулювання
діяльності
суб’єктів
природних монополій – підвищення ефективності
шляхом застосування методу стимулюючого
регулювання, уточнення та зміни складових, що
враховуються при регулюванні цін (тарифів) на
товари суб’єктів природних монополій та у зв’язку
з цим, відповідно, доповнення статті 1 новими
термінами:
стимулююче
регулювання,
регуляторна
база
активів,
регуляторна
амортизація, норма прибутку на регуляторну базу
активів.
1. Законопроект має на меті визначити порядок
використання грантів міжнародної фінансової
організації – Глобального фонду для боротьби із
СНІДом та малярією, що ним надаються для
здійснення в Україні заходів з профілактики та
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.
2. Так, законопроектом визначено загальні
положення щодо порядку координації з боку
держави здійснення програм Глобального фонду в
Україні, щодо отримання та використання грантів
Основними реципієнтами,
звільнення від
оподаткування та обкладання митом, порядку
митного оформлення вантажів, оплачених за
рахунок грантів, здійснення звітності та аудиту
Основних
реципієнтів,
моніторингу
стану
реалізації
програм
Глобального
фонду,
відповідальності за цільове використання гранту.
3. У Перехідних та прикінцевих положеннях з
метою забезпечення виконання закону та

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

дотримання
конституційних
принципів
рівності
і
справедливості
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання.
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№

26.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
статті 46 Закону
України "Про
автомобільний
транспорт" (щодо
перевізниківпретендентів)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

21.06.2012
Проект №
9126

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Комітет з питань
транспорту і зв'язку

За: 254 голоси.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (22/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (5/65)

Закон
прийнято
(21.06.2012)

27.

«Про аквакультуру»
Комітет з питань
аграрної політики та

21.06.2012
Проект №
9571

Калетнік Г.М.
(Партія
регіонів),
Перестенко
М.В. (КПУ),

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 260 голосів.
1. Партія регіонів
(182/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (4/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

досягнення мети його прийняття пропонується
внести зміни до Податкового кодексу України
щодо надання податкових пільг, до Закону України
«Про Єдиний митний тариф» щодо звільнення від
сплати мита та Закону України «Про здійснення
держаних закупівель» в частині виключення з під
сфери дії цього закону закупівель товарів, робіт і
послуг, що здійснюються за рахунок грантів
Глобального фонду.
1. У законопроекті з метою спрощення дозвільних
процедур у сфері пасажирських автомобільних
перевезень пропонується вилучити із переліку
документів, які автомобільний перевізник подає
конкурсному комітету для участі в конкурсі на
перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального
користування,
документи,
які
видаються підрозділами ДАІ МВС України, а саме:
довідку про відповідність технічного стану
автобусів претендента умовам перевезень та
висновок
Державтоінспекції
Міністерства
внутрішніх справ України про відповідність
претендента вимогам нормативно-правових актів
у сфері безпеки дорожнього руху.
2. При цьому пропонується встановити обов’язок
органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої
влади
інформувати
відповідні
підрозділи
Державтоінспекції
Міністерства
внутрішніх справ України про перевізниківпретендентів, які подали документи на конкурс у
порядку, який затверджується Міністерством
інфраструктури України за погодженням з
Міністерством внутрішніх справ України.
Проект
Закону
визначає
основні
засади
функціонування та державного регулювання
аквакультури,
як
окремого
виду
сільськогосподарської
діяльності
в
системі
агропромислового виробництва, що забезпечує

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

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

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

земельних відносин
Закон
прийнято
(21.06.2012)

28.

«Про внесення змін до
Земельного кодексу
України та інших
законодавчих актів
України щодо
проведення робіт із
землеустрою,
пов'язаних із
встановленням і
зміною меж
адміністративнотериторіальних
одиниць»
Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин

29.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих

21.06.2012
Проект №
10042

Закон
прийнято
(21.06.2012)

21.06.2012
Проект №

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Сідельник І.І.
(РЗМ),
Черній В.В.
(Народна
Партія)

Бевзенко В.Ф.
(Партія
регіонів),
Терещук С.М.
(Народна
Партія),
Сігал Є.Я.
(Партія
регіонів)

Бевзенко В.Ф.
(Партія

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

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

За: 228 голосів.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (12/19)

За: 238 голосів.
1. Партія регіонів

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

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

цілеспрямоване використання рибогосподарських
водних об'єктів (їх частин) для одержання
корисної
біологічної
сільськогосподарської
продукції (риби та інших водних біоресурсів),
збереження біорізноманіття та збільшення запасів
водних
біоресурсів
шляхом
їх
штучного
відтворення і вирощування в повністю або
частково контрольованих умовах та встановлює
порядок взаємовідносин органів державної влади,
місцевого
самоврядування
із
суб'єктами
господарювання, які здійснюють діяльність в
аквакультурі у внутрішніх водних об'єктах,
внутрішніх морських водах і територіальному морі
України.
1. У законопроекті пропонується внести зміни до
Земельного кодексу України, законів України «Про
землеустрій» та «Про державну експертизу
землевпорядної документації», спрямовані на
вдосконалення правового регулювання відносин,
пов‘язаних із встановленням і зміною меж
адміністративно-територіальних одиниць.
2. В ньому пропонується уточнити повноваження
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних та районних рад із питань встановлення
та зміни меж сіл, селищ, порядок погодження
відповідних
проектів
землеустрою
між
відповідними органами місцевого самоврядування
та органами виконавчої влади, а також встановити
порядок вирішення спірних питань, пов’язаних із
погодженням
проектів
землеустрою
адміністративно-територіальних одиниць шляхом
утворення погоджувальних комісій відповідного
рівня залежно від категорії адміністративно–
територіальних одиниць (міста, району, міста
обласного значення тощо).
Основною метою законопроекту, як зазначається
у Пояснювальній записці до нього, є «відмова від

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

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

Висновок
Головного
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

актів України щодо
розмежування земель
державної та
комунальної
власності»
Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин
30.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
житлово-комунальні
послуги" (щодо
вдосконалення
системи управління
житловим фондом та
вирішення окремих
питань у сфері
надання послуг)»

Комітет з питань
будівництва,
містобудування і
житлово-комунального
господарства та
регіональної політики

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
10043

Закон
прийнято
(21.06.2012)

21.06.2012
Проект №
8391

Закон
прийнято
(21.06.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

регіонів),
Ткач Р.В.
(НУНС),
Мельник С.А.
(Партія
регіонів),
Терещук С.М.
(Народна
Партія)
Бондик В.А.
(Партія
регіонів),
Баранов В.О.
(Народна
Партія),
Прутнік Е.А.
(Партія
регіонів),
Плотніков
О.В. (Партія
регіонів),
Литвин Ю.О.
(Народна
Партія),
Крук Ю.Б.
(РЗМ),
Харлім В.М.
(Партія
регіонів),
Шпенов Д.Ю.
(Партія
регіонів),
Стельмашенк
о В.П. (Партія
регіонів),

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

(188/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (18/19)

За: 228 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
3. КПУ (0/25)

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

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

розроблення
проектів
землеустрою
щодо
розмежування земель державної та комунальної
власності,
проектів
землеустрою
щодо
формування земель комунальної власності, та
проведення розмежування земель державної та
комунальної власності за принципом «в силу
закону».

1. У проекті пропонується внести до Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» зміни,
які спрямовані на створення умов для
формування і розвитку нової системи управління
та утримання житлового фонду, а також надання
житлово-комунальних послуг шляхом, зокрема,
визначення статусу управителя як особи, яка за
договором здійснює управління будинком та
забезпечує його належну експлуатацію.
2. Зокрема, проект Закону:
- передбачає надання прав власникам житлових
та нежитлових приміщень у будинку самостійно
обирати спосіб управління будинком, визначати
виконавців житлово-комунальних послуг та
вирішувати інші питання шляхом впровадження
механізму прийняття рішень загальними зборами
таких власників;
- визначає статус виконавця послуг з управління
будинком, його права та обов’язки, пов’язані із
наданням послуги з управління будинком;
- закладає засади формування конкурентного
середовища у сфері житлово-комунальних послуг
з
одночасним
збереженням
існуючої
інфраструктури, з забезпеченням рівних умов для
діяльності суб’єктів господарювання усіх форм
власності та створенням умов для збереження та
розвитку існуючих підприємств державної та

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

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

31.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
Кабінет Міністрів
України" (щодо
патронатної служби)»
Комітет з питань
державного
будівництва та
місцевого
самоврядування

32.

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

21.06.2012
Проект №
9224
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Закон
прийнято
(21.06.2012)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 250 голосів.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (14/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

«Про ціни і
ціноутворення»
21.06.2012
Проект №
9361

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Комітет з питань
економічної політики
Закон
прийнято
(21.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 263 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

комунальної форми власності, які
наразі
працюють на ринку житлово-комунальних послуг.
Законопроектом пропонується внести зміни до
статей 44 і 48 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України», встановивши, що патронатні
служби
віце-прем’єр-міністрів
України
утворюються у складі Секретаріату Кабінету
Міністрів України.

1. Проект Закону визначає підстави для
запровадження державного регулювання цін
(тарифів, плати, ставок або зборів, крім ставок і
зборів,
що
використовуються
у
системі
оподаткування), види державного регулювання
цін, порядок їх застосування, диференціюючи
адміністративні та ринкові методи.
2. Законопроект розмежовує компетенцію Кабінету
Міністрів України, органів виконавчої влади та
органів
місцевого
самоврядування
щодо
запровадження державного регулювання цін та
здійснення контролю за дотриманням його вимог.
3. Для оперативного реагування на зміни рівнів цін
на відповідних товарних ринках та запобігання їх
різкому зростанню проектом Закону визначаються
засади і порядок здійснення державних цінових
спостережень у вигляді моніторингу цін, складові
його проведення, зокрема збір інформації.
4. Для забезпечення неухильного виконання вимог
законодавства про ціни і ціноутворення проект
Закону
встановлює
диференційовану
адміністративно-господарську відповідальність за
його порушення та чітко визначений перелік видів

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
проект потребує
суттєвого
технікоюридичного
доопрацювання.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

33.

«Про адміністративні
послуги» з
пропозиціями
Президента України від
15.06.2012

Комітет з питань
державного
будівництва та
місцевого
самоврядування

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

21.06.2012
Проект №
9435

Повторно
прийнято з
пропозиціями
Президента
(21.06.2012)

Президент
України
(Янукович
В.Ф.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 235 голосів.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

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

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

порушень.
Проектом закону пропонується:
- визначити поняття адміністративна послуга та
принципів
її
надання,
суб'єкта
надання
адміністративної послуги, засад його діяльності,
обов'язків адміністративного органу, в тому числі,
щодо
забезпечення
права
одержувачів
адміністративних послуг на одержання повної та
достовірної інформації про порядок та строк
надання адміністративної послуги;
- встановити, що лише законом визначається
вичерпний перелік адміністративних послуг;
- встановити заборону делегування суб'єктам
господарювання
повноважень
з
надання
адміністративних послуг;
- встановити заборону адміністративним органам
(крім бюджетних установ, яким відповідно до
закону делеговано повноваження з надання
адміністративної
послуги)
надавати
платні
господарські послуги;
- визначити критерії, за якими встановлюється
розмір плати за послуги, порядок встановлення
плати за надання адміністративних послуг;
- запровадити порядок, за яким фізична особа має
право на отримання адміністративної послуги у
відповідному адміністративному органі чи центрі з
надання адміністративних послуг, незалежно від
реєстрації
місця
проживання
чи
місця
перебування такої особи, а оплата повної вартості
платної адміністративної послуги здійснюється
одноразово за весь комплекс робіт;
- передбачити надання адміністративних послуг
через центри надання адміністративних послуг;
- запровадити інститут адміністратора центру
надання адміністративних послуг;
- визначити механізм взаємодії центрів надання
адміністративних послуг з адміністративними

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Висновки ГНЕУ
Апарату ВРУ на
пропозиції
Президента:
пропозиції
Президента
України в цілому
заслуговують на
підтримку.
- Підтримано всі 3
пропозиції
Президента.
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№

34.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про індустріальні
парки» з пропозиціями
Президента України від
13.04.2012
Комітет з питань
промислової і
регуляторної політики
та підприємництва

35.

«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України щодо
вдосконалення
оподаткування вдів
померлих пенсіонерів
вугільних підприємств,
які за життя мали
право на безоплатне
отримання побутового

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

21.06.2012
Проект №
8396

Повторно
прийнято з
пропозиціями
Президента
(21.06.2012)
21.06.2012
Проект №
10088

Закон
прийнято
(21.06.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Каськів В.В.
(НУНС),
Королевська
Н.Ю.
(Позафракцій
на),
Литвинов
Л.Ф. (Партія
регіонів),
Чечетов М.В.
(Партія
регіонів)

Турманов В.І.
(Партія
регіонів),
Єфремов О.С.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 265 голосів.
1. Партія регіонів
(190/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 308 голоси.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

1. БЮТ
(24/100)
2. НУНС
(23/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

органами;
- функціонування Єдиного державного порталу
адміністративних послуг;
- надання адміністративних послуг шляхом
використання засобів телекомунікації
під час
надання адміністративних послуг;
- передбачити персональну відповідальність за
виконання вимог цього Закону на керівників
адміністративних органів, посадових і службових
осіб, які уповноважені відповідно до закону
надавати адміністративні послуги, та
на
адміністраторів.
1. У законопроекті визначаються основні засади
створення та функціонування індустріальних
парків, зокрема,
містяться положення щодо
особливостей їх утворення, функціонування,
ліквідації, умов державної підтримки таких парків.
2. Проектом визначені кілька форм державної
підтримки
учасників
індустріальних
парків:
компенсація відсоткової ставки за залученими
банківськими кредитами, застосування норми
прискореної амортизації нових основних фондів
групи 3 і 4, митні пільги при імпорті обладнання
тощо.

У законопроекті пропонується не оподатковувати
податком на прибуток підприємств та податком на
доходи фізичних осіб вартість вугілля та вугільних
брикетів
(або
їх
грошову
компенсацію),
безоплатно наданих не «сім'ям працівників, які
загинули (померли) на підприємствах з видобутку
(переробки) вугілля, що отримують пенсії у
зв'язку із втратою годувальника», як це
передбачено чинними нормами підпункту 138.10.6
пункту 138.10 статті 138 та підпункту 165.1.20

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Висновки ГНЕУ
Апарату ВРУ на
пропозиції
Президента:
значна
частина
висловлених ним
зауважень
заслуговують на
увагу і можуть
бути підтримані
Верховною
Радою України
- Підтримано всі
пропозиції
Президента.
Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

палива»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики
36.

37.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
плати за приєднання
до мереж суб'єктів
природних монополій»
Комітет з питань
паливно-енергетичного
комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки
«Про організації
роботодавців, їх
об'єднання, права і
гарантії їх діяльності»

Комітет з питань
соціальної політики та
праці

22.06.2012
Проект №
9011
Мартиненко
М.В. (НУНС)
Закон
прийнято
(22.06.2012)

22.06.2012
Проект №
10108

Закон
прийнято
(22.06.2012)

Шевчук О.Б.
(БЮТ),
Сухий Я.М.
(Партія
регіонів),
Хара В.Г.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 279 голосів.
1. Партія регіонів
(189/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 237 голосів.
1. Партія регіонів
(181/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (5/100)
2. НУНС (8/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (5/65)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України, а «членам сімей (вдовам) працівників,
які загинули (померли) на підприємствах з
видобутку (переробки) вугілля, які мають право
на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, а
також померлих пенсіонерів, які за життя мали
таке право».
У законопроекті пропонується врегулювати
відносини у сфері приєднання електроустановок
до електричних мереж та систем газоспоживання
до газових мереж, зокрема, в частині, що
стосується
визначення
вартості
такого
приєднання, здійснення плати за нього та джерел
його фінансування тощо.

Законопроектом передбачається:
визначення
особливостей
правового
регулювання, засад створення та діяльності
організацій роботодавців, об’єднань організацій
роботодавців;
- деталізація права на створення об’єднань
організацій роботодавців, принципів їх діяльності;
- запровадження спеціального правового режиму
державної реєстрації організацій роботодавців та
їх об‘єднань;
- унормування їх участі у соціальному діалозі на
різних рівнях,
у колективно-переговорному
процесі,
сфері
професійного
навчання,
перекваліфікації,
підвищенні
кваліфікації,
представництві та захисті інтересів своїх членів
під час здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності;

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарату ВРУ до
першого читання:
законопроект
доцільно
направити
на
доопрацювання
з урахуванням
висловлених
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- встановленні основних принципів взаємодії
організацій роботодавців та їх об’єднань з
органами
державної
влади,
місцевого
самоврядування;
встановлення
вимоги
щодо
залучення
організацій роботодавців до навчального процесу
у професійних навчальних закладах, визначити
поняття «професійний стандарт» у законах
України «Про вищу освіту», ««Про професійнотехнічну освіту».
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