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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

1.  «Про внесення змін до 
статті 8 Закону України 
"Про забезпечення 
організаційно-
правових умов 
соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування" (щодо 
матеріальної 
допомоги)» 

  

Комітет з питань сім'ї, 
молодіжної політики, 
спорту та туризму 

15.05.2012 
Закон № 4675-
VI 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.06.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 293 голоси. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (2/100) 
2. НУНС 
(26/64) 

У законопроекті пропонується передбачити у 
статті 8 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» збільшення розміру одноразової  
грошової допомоги, якою забезпечуються 
випускники навчальних закладів із числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з двох до шести розмірів прожиткового 
мінімуму для осіб відповідного віку. 
Виплата допомоги в розмірі шести прожиткових 
мінімумів щорічно, починаючи з 2008 року, 
передбачалася законами України про державний 
бюджет і вже виплачується випускникам 
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Прийняття 
законопроекту дозволить узгодити між собою 
відповідні нормативно-правові акти і врегулювати 
питання щодо матеріальної підтримки вказаної 
категорії дітей. 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

2. «Про внесення зміни 
до статті 9 Закону 
України "Про збір та 
облік єдиного внеску 
на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування" (щодо 
відтермінування 
сплати страхових 

15.05.2012 
Проект № 
10137 
 
 
 
 
 

 Закон 
направлено 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

У законопроекті пропонується внести зміни до 
абзацу першого частини восьмої статті 9 Закону 
України “Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування”, якими передбачається для гірничих 
підприємств встановити термін сплати єдиного 
внеску, нарахованого за відповідний базовий 
звітний період,  не пізніше 28  числа місяця,  що 
настає за базовим звітним періодом. На цей час 
гірничі підприємства сплачують єдиний внесок не 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

                                                
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 

внесків для гірничих 
підприємств)» 

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

на підпис 
Президенту 
(22.05.2012) 

пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим 
звітним періодом.  

3. «Про внесення змін до 
підрозділу 5 розділу 
ХХ "Перехідні 
положення" 
Податкового кодексу 
України щодо 
коригування ставок 
акцизного податку» 

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

15.05.2012 
Закон № 
4677-VI 
  
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 247 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

 
1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (0/64) 

У законопроекті шляхом внесення змін до 
підрозділу XX “Прикінцеві положення” 
Податкового кодексу України пропонується 
тимчасово, до 31 грудня 2012 р., встановити 
коригуючу суму до базових ставок акцизного 
податку на нафтопродукти, яка не може бути 
більшою,  ніж 50%  такої ставки,  і яка 
розраховуватиметься щодекади залежно від 
середньої ціни одного бареля нафти “Brent (DTD)”, 
що склалася на біржі ІСЕ за попередню декаду. 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

4.  «Про морські порти 
України» 

 

 

Комітет з питань 
транспорту і зв'язку 

17.05.2012 
Проект № 
9712 
 
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. Народна Партія 

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

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС 
(12/64) 

3. КПУ (0/25) 

У проекті пропонується визначити правові, 
економічні та організаційні основи діяльності в 
морських портах. Необхідність прийняття 
зазначеного закону пояснюється тим, що портова 
галузь вкрай потребує невідкладних та корінних 
перетворень, лібералізації майнових відносин, 
технічної модернізації та сучасної моделі 
функціонування морських портів. 

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

5.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо благоустрою 
населених пунктів)» 

17.05.2012 
Проект № 
9381 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 233 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/192) 
2. Народна Партія 

(20/20) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (3/64) 
3. КПУ (0/25) 

1. У проекті містяться пропозиції щодо внесення 
змін до  ряду законів («Про місцеве 
самоврядування», «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про здійснення державних закупівель», 
«Про мораторій на видалення зелених насаджень 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
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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 
будівництва, 
містобудування і 
житлово-комунального 
господарства та 
регіональної політики 

  
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.05.2012) 

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

на окремих об‘єктах благоустрою зеленого 
господарства м. Києва», «Про Перелік  документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності») з питань  благоустрою населених 
пунктів. 
2. У проекті уточнюються: повноваження 
сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих 
органів у сфері благоустрою населених пунктів; 
вимоги  щодо утворення підприємств для 
утримання об‘єктів благоустрою державної та 
комунальної форм власності; порядок  видачі 
дозволу на виконання земляних, монтажних і 
ремонтних робіт на об‘єктах благоустрою;  
обов‘язки власників та балансоутримувачів 
об‘єктів благоустрою вулично-доріжньої мережі 
населених пунктів; вимоги щодо утримання 
майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин у 
межах населених пунктів тощо. 

другого читання: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

6.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України у зв'язку 
з прийняттям Закону 
України "Про засади 
запобігання і протидії 
корупції"» 

Комітет з питань 
боротьби з 
організованою 
злочинністю і 
корупцією 

17.05.2012 
Проект № 
9473 
 
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 266 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (16/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (8/64) 

Запропоновані проектом Закону зміни спрямовані 
на узгодження положень, що стосуються: 
- проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, 
які претендують на зайняття посад, пов'язаних з 
виконанням функцій держави або органів 
місцевого самоврядування; 
- подання публічними службовцями декларацій 
про майно, доходи, витрати, зобов'язання 
фінансового характеру; 
- обмеження для прийому на роботу (службу) до 
органів державної влади осіб, які раніше 
засуджувались за вчинення злочинів або на яких 
протягом трьох останніх років накладались 
адміністративні стягнення за вчинення 
корупційних правопорушень; 
- вимог щодо попередження конфлікту інтересів; 
- обмежень щодо роботи близьких осіб; 
- звільнення з роботи осіб, притягнутих до 
відповідальності за корупційні правопорушення. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
Норми 
законопроекту 
викликають 
сумніви щодо їх 
повноти та 
системності, а 
також 
узгодженості з 
іншими 
законодавчими 
актами, а в 
окремих випадках 
– щодо 
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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 

 неузгодженості з 
Конституцією 
України. 

7.  «Про внесення змін до 
Закону України “Про 
передачу об’єктів 
права державної та 
комунальної 
власності” (щодо 
уточнення окремих 
положень)»  

Комітет з питань 
економічної політики 

17.05.2012 
Проект № 
9051 
  
 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(179/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

У проекті пропонується уточнити перелік об’єктів 
державної власності, що можуть безоплатно 
передаватися з державної в комунальну 
власність, вдосконалити порядок такої передачі, а 
також узгодити норми цього  Закону з іншими 
законодавчими актами, зокрема, із Земельним 
кодексом України, законами України «Про 
правовий режим майна у Збройних Силах 
України», «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно». 

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

8. «Про внесення зміни 
до статті 15 Закону 
України "Про охорону 
навколишнього 
природного 
середовища" (щодо 
документів 
дозвільного 
характеру)» 

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

17.05.2012 
Проект № 
9375 
 
 
 
 
 

 Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(22.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

Пропонується у статті 15 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», 
що визначає повноваження місцевих рад у даній 
сфері, формулювання «видають і скасовують 
дозволи на відособлене спеціальне використання 
природних ресурсів місцевого значення» замінити 
на «видають і скасовують дозволи на спеціальне 
використання природних ресурсів місцевого 
значення у випадках, передбачених законом». 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 

9. «Про внесення зміни 
до статті 41 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення 

17.05.2012 
Проект № 
9616 
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 

 
1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

Законопроектом пропонується внесення змін до 
статті 41 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, відповідно до яких: 1) об'єктивна 
сторона правопорушення, передбаченого 
частиною першою цієї статті доповнюється таким 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
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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 

(щодо 
відповідальності за 
порушення вимог 
законодавства про 
працю)» 

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(22.05.2012) 

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

діянням, як "несвоєчасне оформлення документів, 
необхідних для призначення пенсії (зокрема про 
стаж, заробітну плату), або подання зазначених 
документів, що містять недостовірні дані"; 2) у 
частині другій статті 41 КУпАП встановлюється 
відповідальність за  несвоєчасне проведення 
атестації робочих місць за умовами праці, 
порушення порядку її проведення. 

другого читання: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
читання. 

10.  «Про внесення зміни 
до статті 7 Закону 
України "Про 
автомобільний 
транспорт" (щодо 
організації перевезень 
Київською 
міськдержадміністраці
єю)» 

Комітет з питань 
транспорту і зв'язку 

17.05.2012 
Закон № 
4715-VI 
 
 
 
 
 
   Повернуто 

з підписом 
від 

Президента 
(05.06.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 257 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

У законопроекті пропонується доповнити абзац 
другий частини першої статті 7 Закону України 
«Про автомобільний транспорт», згідно з яким 
організація пасажирських перевезень "на 
міжміських та приміських автобусних маршрутах 
загального користування, які не виходять за межі 
території області (внутрішньо-обласні маршрути)" 
покладається "на Раду міністрів Автономної 
Республіки Крим чи обласні держадміністрації", 
положенням, за змістом якого організатором 
проведення конкурсу на здійснення пасажирських 
перевезень автобусним маршрутом загального 
користування прямим сполученням місто Київ – 
міжнародний аеропорт «Бориспіль» буде Київська 
міська державна адміністрація. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 

11.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо врегулювання 
питань справляння 
збору на соціально-
економічну 
компенсацію ризику 
населення, яке 
проживає на території 

17.05.2012 
Проект № 
9409 
 
  
 

   Закон 
направлено 

на підпис 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(180/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (2/64) 

У законопроекті шляхом внесення змін до Законів 
України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» та «Про порядок прийняття 
рішень про розміщення, проектування, 
будівництво ядерних установок і об’єктів, 
призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, які мають загальнодержавне 
значення» пропонується визначити  порядок  
справляння збору  на соціально-економічну 
компенсацію ризику населення, яке проживає на 

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 

зони спостереження» 

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

Президенту 
(23.05.2012) 

території зони спостереження. 

12.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо вдосконалення 
механізму соціального 
захисту населення, яке 
проживає на території 
зони спостереження» 

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

17.05.2012 
Проект № 
9043 
 
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.05.2012) 

Мартиненко 
М.В. (НУНС) 

За: 261 голос. 
1.  Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (2/64) 

Запропоновані проектом Закону зміни спрямовані 
на узгодження положень, що стосуються: 
- приведення статті 12-1 Закону України “Про 
використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку” у відповідність з Податковим кодексом 
України та рішенням Конституційного Суду 
України від 20 травня 2010 року №14-рп/2010; 
- законодавчого врегулювання фінансово-
економічних відносин,  які виникають у зв’язку з 
обов’язками експлуатуючої організації виконувати 
положення Закону України “Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку” стосовно 
права населення, яке проживає на території зони 
спостереження, на соціально-економічну 
компенсацію ризику від їх діяльності;  
- забезпечення гармонізації нормативно-правових 
актів, запровадження єдиних термінів та понять; 
- запобігання  правових колізій ядерного, 
бюджетного, податкового законодавства. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
подальшим 
поданням на 
третє читання. 

13.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Перелік документів 
дозвільного характеру 
у сфері господарської 
діяльності" (щодо 
питань цивільної 
авіації)» 

17.05.2012 
Закон № 4718-
VI 
 
  
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 239 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/192) 
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 
3. КПУ (0/25) 

У проекті пропонується виключити з Переліку 
документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності, затвердженого Законом 
України  від 19 травня 2011 року «Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності», пункти 17, 31, 122, 131, 
якими передбачається видача дозвільних 
документів в у сфері цивільної авіації. Зокрема, 
йдеться про дозвіл на будівництво (реконструкцію) 
та іншу діяльність на приаеродромній території (п. 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання 
відсутні.  
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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 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

 
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.06.2012) 

17 Переліку), на виконання авіаційних робіт 
іноземними експлуатантами, а також спільними 
підприємствами і підприємствами, які повністю 
належать іноземним інвесторам (п. 31 Переліку), 
сертифікат на здійснення авіаційних робіт 
експлуатантом авіаційної техніки (п. 122 Переліку), 
спеціальний дозвіл на нерегулярні міжнародні 
польоти (п. 131 Переліку). 

14.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
приведення їх у 
відповідність із 
Законом України "Про 
соціальний діалог в 
Україні"» 

  

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

17.05.2012 
Проект № 
9152 
  
 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(23.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (2/64) 

Законопроект спрямований на узгодження 
положень низки законів України з нормами Закону 
України «Про соціальний діалог в Україні», 
прийнятого 23 грудня 2010 р., і передбачає, 
зокрема, уточнення поняття сторін соціального 
діалогу та умови їх участі у соціального діалозі, а 
також повноваження відповідних органів і 
організацій у цьому процесі. 

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

15. «Про державну 
фінансову підтримку 
експортної діяльності» 

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

17.05.2012 
Проект № 
9373 
 
 
 

 Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(23.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

Положеннями законопроекту: 
- визначаються основні напрями державної 
фінансової підтримки експортної діяльності; 
- передбачається формування інфраструктури для 
забезпечення реалізації державної політики щодо 
підтримки національного експорту шляхом 
утворення державного експортно-кредитного 
агентства;  
- визначаються порядок та умови надання 
державної фінансової підтримки експортної 
діяльності з урахуванням відповідної світової 
практики;  
- уводяться терміни та поняття, які не визначені 

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 

чинним законодавством і використовуються в 
міжнародній практиці застосування фінансових 
інструментів підтримки експорту. 

16. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
пріоритетність 
соціального розвитку 
села та 
агропромислового 
комплексу в 
народному 
господарстві" (щодо 
надання 
індивідуальним 
сільським 
забудовникам 
державних пільгових 
кредитів)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

17.05.2012 
Проект № 
7209 
  
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(22.05.2012) 

Сулковський 
П.Г. (Партія 
регіонів), 

Мельник П.В. 
(Партія 

регіонів), 
Лелюк О.В. 

(Партія 
регіонів) 

За: 257 голосів. 
1. Партія регіонів 

(178/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (4/64) 

У законопроекті шляхом внесення змін до статті 
11 Закону України «Про пріоритетність 
соціального розвитку села та агропромислового 
комплексу в народному господарстві» 
пропонується уточнити порядок  надання 
індивідуальним сільським забудовникам пільгових 
довгострокових державних кредитів. 

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

17.  «Про правила етичної 
поведінки» 

 

 

Комітет з питань 
боротьби з 
організованою 
злочинністю і 
корупцією 

17.05.2012 
Проект № 
4420-д 
 
 
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(23.05.2012) 

Бевз В.А. 
(КПУ), 

Буджерак 
О.О. (РЗМ), 

Вернидубов 
І.В. (Партія 
регіонів),  

Омельченко 
Г.О. 

(Позафракцій
ний),  

Рябека О.Г. 
(БЮТ),  

Пшонка А.В. 

За: 265 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (5/64) 

1. Законопроект спрямований на визначення на 
законодавчому рівні єдиних керівних норм 
поведінки осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, 
під час виконання своїх службових повноважень, 
та порядку притягнення цих осіб до 
відповідальності за їх порушення. 
2. У законопроекті визначаються такі правила 
поведінки осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування: 
Законність, пріоритет інтересів, політична 
нейтральність, толерантність, неупередженість, 
компетентність і ефективність, формування довіри 
до влади, конфіденційність, утримання від 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
за результатами 
розгляду у 
другому читанні 
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 

(Партія 
регіонів) 

виконання незаконних рішень чи доручень, 
недопущення конфлікту інтересів, запобігання 
одержанню неправомірної вигоди або дарунку 
(пожертви), декларування майна, доходів, 
витрат і зобов’язань фінансового характеру. 

18.  «Про внесення зміни 
до статті 13 Закону 
України "Про охорону 
дитинства" (щодо 
посилення соціального 
захисту прийомних 
сімей та дитячих 
будинків сімейного 
типу)» 

Комітет з питань сім'ї, 
молодіжної політики, 
спорту та туризму 

17.05.2012 
Закон № 4723-
VI 
 
 
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.06.2012) 

Тедеєв Е.С. 
(Партія 

регіонів), 
Лук’янова К.Є. 

(НУНС) 

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(186/192) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС 
(10/64) 

Законопроектом передбачається дозволити 
прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного 
типу, сім’ям (або одиноким особам), які разом 
проживають і виховують троє і більше дітей, 
враховуючи тих, що передані їм під опіку і 
піклування,  отримувати пільги з оплати за 
користування житлом та комунальними послугами 
(газопостачання, електропостачання та інші 
послуги), вартості  палива, абонентної плати за 
користування квартирним телефоном. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 

19.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо впорядкування 
здійснення державного 
нагляду та контролю за 
додержанням 
законодавства про 
охорону праці» 

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

17.05.2012 
Проект № 
8484 
 
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(23.05.2012) 

Хара В.Г. 
(Партія 

регіонів), 
Єгоренко Т.В. 

(Партія 
регіонів) 

За: 262 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (4/64) 

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

20.  «Про адміністративні 
послуги» 

17.05.2012 
Проект № 
9435 
  

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 236 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. Народна Партія 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 
3. КПУ (0/25) 

Проектом закону пропонується: 
- визначити поняття адміністративна послуга та 
принципів її надання, суб'єкта надання 
адміністративної послуги, засад його діяльності, 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(31.05.2012) 

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

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 
органами; 
- функціонування Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг; 
- надання адміністративних послуг шляхом 
використання засобів телекомунікації  під час 

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 

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. 

21. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо реєстрації місця 
проживання та місця 
перебування фізичних 
осіб в Україні» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

17.05.2012 
Проект № 
9289 
 
 
 
 

 Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.05.2012) 

Олійник В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 250 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

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

22. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
системи програмних 
документів)» 

Комітет з питань 
бюджету 

17.05.2012 
Проект № 
9665 
  
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(22.05.2012) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 235 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. Народна Партія 

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

 
1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 
3. КПУ (0/25) 

 

Законопроект передбачає такі зміни: 
- програма діяльності Кабінету Міністрів України 
базується, окрім передвиборної програми 
Президента України, на щорічних посланнях 
Президента України до Верховної Ради України 
про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі 
– щорічні послання Президента України); 
- Кабінет Міністрів України видає обов'язкові до 
виконання акти на основі та на виконання не 
тільки Конституції та законів України, актів 
Президента України, а й щорічних послань 
Президента України; 
- до переліку основних завдань місцевих 
державних адміністрацій включається й виконання 
щорічних послань Президента України; 
- місцева державна адміністрація складає і подає 
на затвердження ради проект відповідного 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління  
Апарату ВРУ до 
другого читання:  
у зв’язку з 
неможливістю 
запровадження 
запропонованої 
законопроектом 
концепції без 
внесення  змін 
до Конституції 
України, 
пропонуємо 
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 

бюджету, розроблений на основі визначених у 
щорічному посланні Президента України основних 
засад бюджетної політики на плановий період.  
- основні напрями бюджетної політики на 
плановий і наступні за плановим два бюджетні 
роки визначаються лише у щорічному посланні 
Президента України. 

зазначений 
законопроект. 

23.  «Про передачу, 
примусове відчуження 
або вилучення майна в 
умовах правового 
режиму воєнного чи 
надзвичайного стану» 
з пропозиціями 
Президента від 
17.03.2012 

Комітет з питань 
економічної політики 

 

17.05.2012 
Проект № 
7378 
 
 
 
 
 
 

 Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

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

- Висновки ГНЕУ 
Апарту ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
пропозиції 
Президента є 
слушними та 
пропонується 
врахувати їх при 
повторному 
розгляді Закону. 
- Всі 9 пропозицій 
Президента були 
підтримані.  

24.  «Про внесення змін до 
статті 61 Сімейного 
кодексу України щодо 
приведення у 
відповідність з 
Конституцією України» 
з пропозиціями 
Президента України від 
13.03.2012 

Комітет з питань сім'ї, 
молодіжної політики, 
спорту та туризму 

17.05.2012 
Проект № 
8639 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(23.05.2012) 

Шустік О.Ю. 
(БЮТ), 

Болюра А.В. 
(БЮТ), 

Ковзель М.О. 
(БЮТ) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(178/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

 

У проекті пропонується внести до частини п’ятої 
статті 61 Сімейного кодексу України зміни, згідно з 
якими земельна ділянка, набута одним з 
подружжя внаслідок її безоплатної передачі з 
земель державної або комунальної власності, не 
відноситься до об‘єктів права спільної сумісної 
власності, якщо інший із подружжя іноземець або 
особа без громадянства. 

- Висновки ГНЕУ 
Апарту ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
пропозиції 
Президента 
заслуговують на 
увагу. 
- Всі 3 пропозиції 
Президента були 
підтримані. 

25.  «Про внесення змін до 17.05.2012 Пінчук А.П. За: 257 голосів. 1. БЮТ (0/100) Проектом пропонується: - Висновки ГНЕУ 
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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 

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 

 

Проект № 
9462 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.05.2012) 

(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) 

1. Партія регіонів 
(180/192) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

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

2. НУНС (1/64) -  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 
(транспортного) страхового бюро України. 

Апарту ВРУ на 
пропозиції 
Президента 
України: 
пропозиції 
Президента є 
слушними та 
пропонується 
врахувати їх при 
повторному 
розгляді Закону. 
-  Всі 14  
пропозицій 
Президента були 
підтримані. 

26.  «Про внесення змін до 
статті 7 Закону України 

17.05.2012 
Проект № 

Кабінет 
Міністрів 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (4/64) 

У проекті уточнюється порядок державної 
реєстрації пестицидів і агрохімікатів. 

Ухвалений в 
цілому у першому 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

"Про пестициди і 
агрохімікати" щодо 
упорядкування 
надання 
адміністративних 
послуг» 

 

 Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

9395 
  
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.05.2012) 

України 
(Азаров М.Я.) 

(173/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

Передбачено, що така реєстрація здійснюється на 
платній основі, в порядку встановленому 
Кабінетом Міністрів України (із визначенням 
розміру плати). 

читанні. 

27.  «Про внесення змін до 
статті 5 Закону України 
"Про міліцію" (щодо 
правового режиму у 
приміщеннях і на 
виділених територіях, 
де знаходяться органи 
і підрозділи міліції)» 

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

17.05.2012 
Проект № 
9786-1 
 
  
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(22.05.2012) 

Малишев В.С. 
(Партія 

регіонів) 

За: 254 голоси. 
1. Партія регіонів 

(176/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (3/64) 

Проектом пропонується доповнити частину 14 
статті 5 Закону України “Про міліцію”, якою у 
приміщеннях та на виділених територіях, де 
знаходяться органи і підрозділи міліції, 
забороняється організація діяльності суб’єктів 
господарювання незалежно від форми власності 
та виду господарської діяльності, словами “за 
виключенням діяльності з надання послуг 
харчування працівників органів та підрозділів 
внутрішніх справ та послуг з ремонту засобів 
зв’язку і телекомунікацій”. 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
- Висновки ГНЕУ 
Апарту ВРУ: 
законопроект 
доцільно 
повернути 
суб’єкту права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання. 

28.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
доступ до судових 
рішень" (щодо доступу 
до інформації 
стосовно судових 

17.05.2012 
Проект № 
9147 
 
  
 

Закон 

Мартиненко 
М.В. (НУНС) 

За: 237 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(185/192) 
2. Народна Партія 

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

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (3/64) 
3. КПУ (0/25) 

1. Законопроектом пропонується доповнити 
статтю 7 Закону України “Про доступ до судових 
рішень” положенням, відповідно до якого в текстах 
судових рішень,  що оприлюднюються на 
офіційному веб-порталі судової влади (в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень) або офіційно 
публікуються, можуть міститися відомості про 
імена сторін у справі, що розглядалася 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
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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 

рішень)» 

Комітет з питань 
правосуддя 

направлено 
на підпис 

Президенту 
(28.05.2012) 

міжнародною судовою чи іншою міжнародною 
установою, на рішення якої міститься посилання в 
тексті судового рішення. 
2. Під міжнародними судовими установами та 
іншими міжнародними установами розуміються 
будь-які інституції, що розглядають правові спори 
між приватно-правовими суб’єктами (наприклад, 
міжнародні установи комерційного арбітражу), між 
державами (наприклад, Міжнародний суд ООН) та 
скарги осіб проти держави (наприклад, 
Європейський суд з прав людини). До цієї категорії 
належить також Міжнародний кримінальний суд, а 
також органи міжнародних організацій, які не є 
судовими установами (наприклад, Комітет ООН з 
прав людини). 

29.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Перелік документів 
дозвільного характеру 
у сфері господарської 
діяльності" (щодо 
вилучення з Переліку 
документів, які за 
своєю природою не є 
дозвільними)» 

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

17.05.2012 
Проект № 
9421 
  
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(22.05.2012) 

Кармазін Ю.А. 
(НУНС) 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(18/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/100) 
2. НУНС (5/64) 

У проекті пропонується виключити з Переліку 
документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності, який є додатком до 
Закону України «Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності», дозвіл на укладення договорів оренди 
нерухомого майна, що належить до власності 
Автономної Республіки Крим чи перебуває у 
державній або комунальній власності (п. 15 
Переліку), погодження Верховною Радою України 
продажу земельних ділянок, що перебувають у 
власності держави, крім земельних ділянок, на 
яких розташовані об'єкти, що підлягають 
приватизації, іноземним державам та іноземним 
юридичним особам (п. 84 Переліку), сертифікат на 
право зайняття аудиторською діяльністю (п. 123 
Переліку). 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
 

30.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо оптимізації 
видачі документів 
дозвільного характеру 

17.05.2012 
Проект № 
9763 
  

Шкіря І.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 234 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. Народна Партія 

(20/20) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 
3. КПУ (0/25) 

 

1. У проекті пропонується Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності, затверджений Законом України «Про 
Перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності», доповнити новими 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
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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 

у сфері господарської 
діяльності» 

  

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(23.05.2012) 

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

видами дозвільних документів, отримання яких 
передбачено Законом України «Про захист 
рослин», а саме:  
- погодження на ввезення на територію України 
засобів захисту рослин;  
- сертифікат відповідності сільськогосподарської 
продукції та сировини рослинного походження 
щодо  вмісту  в  них  залишкової кількості 
пестицидів, агрохімікатів та важких металів;  
- сертифікат про дотримання регламентів 
застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки 
регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській 
продукції та сировині рослинного походження.  
2. Пропонується також виключити з цього 
Переліку такі документи:  
- висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) 
експертизи (п. 11 Переліку);  
- погодження асортименту засобів захисту рослин, 
технічних умов їх виробництва і застосування, 
плану  державних  випробувань і реєстрації 
засобів захисту рослин, переліку пестицидів, 
дозволених до використання в Україні, 
асортименту пестицидів, що завозяться в Україну 
(п. 87 Переліку).  
3. У проекті також пропонується внести зміни до 
статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності» щодо сфери дії 
цього Закону. Зокрема, уточнюється, що видача 
низки документів дозвільного характеру 
здійснюється відповідно до цього Закону, але з 
урахуванням особливостей, визначених 
конкретними законами («Про захист рослин», 
«Про автомобільний транспорт», Митним 
кодексом України та ін).  

31. «Про внесення зміни 
до статті 5 Закону 
України "Про 

22.05.2012 
Проект № 
10416 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 267 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/192) 
1. БЮТ (8/100) 
2. НУНС (5/64) 

1. У законопроекті пропонується внести зміни до 
статті 5 Закону України «Про психіатричну 
допомогу», реалізація яких дозволить підвищити 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
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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 

психіатричну 
допомогу" (щодо 
розміру допомоги 
особі, яка здійснює 
догляд за інвалідом)» 

Комітет з питань 
охорони здоров'я 

 
 
 

 Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(29.05.2012) 

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

(18/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

розміри щомісячної грошової допомоги 
малозабезпеченій особі, яка здійснює догляд за 
інвалідом I-II групи внаслідок психічного 
захворювання, який за висновком лікарської 
комісії медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду. 
2. Розмір зазначеної допомоги запропоновано 
розраховувати як різницю між трьома 
прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї 
та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за 
попередні шість місяців. При цьому визначено, що 
розмір такої допомоги не може бути більше ніж 
мінімальна заробітна плата. 

32. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель" щодо 
закупівель товарів 
підприємствами 
літакобудівної 
промисловості» 

Комітет з питань 
економічної політики 

22.05.2012 
Проект № 
9748 
  
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.05.2012) 

Богуслаєв 
В.О. (Партія 

регіонів), 
Сухий Я.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 320 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (13/19) 

 
1. БЮТ 
(46/100) 
2. НУНС 
(16/64) 

У законопроекті  пропонується  не поширювати 
дію Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» на «товари, відповідно до 
комплектувальної відомості на літаки або 
вертольоти та до специфікації матеріалів і 
агрегатів на авіаційні двигуни, які внесені до 
конструкторської документації розробника 
виробу». 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

33.  «Про внесення змін до 
розділу VIII "Прикінцеві 
та перехідні 
положення" Закону 
України "Про збір та 
облік єдиного внеску 
на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування" (щодо 
стимулювання сплати 
поточних платежів та 

22.05.2012 
Проект № 
10028 
 
 
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

1. У законопроекті пропонується  Розділ VIII 
Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України “Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування”  доповнити пунктом 71, яким, для 
вирішення питання зменшення заборгованості зі 
сплати страхових внесків та стимулювання сплати 
поточних платежів по єдиному внеску, 
передбачити право на розстрочення сум 
заборгованості із сплати страхових внесків, які не 
погашені на день укладення договору про 
розстрочення сум заборгованості із сплати 

Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
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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 

погашення 
заборгованості до 
Пенсійного фонду 
України)» 

 

 

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

(24.05.2012) страхових внесків, за період до 31 грудня 2010 р. 
2. Таке право пропонується надати платникам, які 
протягом шести місяців з дня набрання чинності 
Законом України “Про внесення змін до розділу 
VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону 
України “Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування” щодо стимулювання сплати 
поточних платежів з єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та погашення заборгованості до 
Пенсійного фонду України” подадуть заяву до 
відповідного органу Пенсійного фонду України.  
3. Суми заборгованості із сплати страхових 
внесків, які не погашені на день укладення 
зазначеного договору, будуть розстрочені та 
підлягатимуть сплаті рівними частинами протягом 
24 календарних місяців, починаючи з місяця 
подання платником заяви до відповідного органу 
Пенсійного фонду України.  
4. Зазначений договір підлягатиме достроковому 
розірванню, якщо платник не сплачуватиме у 
повному обсязі розстрочені платежі із сплати 
страхових внесків та/або поточні платежі з 
єдиного внеску. А платнику, який відповідно до 
укладеного договору в повному обсязі погасить 
заборгованість із страхових внесків і не допустить 
виникнення нової заборгованості із сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за період дії такого 
договору, штраф та пеня, пов’язані з цією 
заборгованістю, нараховані і не сплачені або ті, які 
підлягають нарахуванню відповідно до Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” та Закону України “Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування”, 
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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 

списуватимуться в порядку, встановленому 
Пенсійним фондом України”. 

34.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
організацію та 
проведення фінальної 
частини чемпіонату 
Європи 2012 року з 
футболу в Україні" 
(щодо забезпечення 
здоров'я 
уболівальників та 
спортсменів і 
створення сприятливої 
атмосфери для 
перегляду матчів 
Євро-2012)» 

Комітет з питань сім'ї, 
молодіжної політики, 
спорту та туризму 

22.05.2012 
Закон № 4819-
VI 
 
 
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.06.2012) 

Унгурян П.Я. 
(БЮТ),  

Тедеєв Е.С. 
(Партія 

регіонів), 
Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів),  
Попеску І.В. 

(Партія 
регіонів), 

Шкіль А.В. 
(БЮТ),  

Камчатний В.Г. 
(РЗМ) 

За: 303 голоси. 
1. Партія регіонів 

(177/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ 
(32/100) 
2. НУНС 
(14/64) 

У законопроекті пропонується шляхом внесення 
змін до Закону України «Про організацію та 
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу в Україні» на період 
проведення зазначеного чемпіонату встановити 
заборону на вживання, продаж, рекламу 
тютюнових виробів, рекламу знаків для товарів і 
послуг, інших об’єктів права інтелектуальної 
власності, під якими випускаються тютюнові 
вироби, у спортивних спорудах, на території яких 
проходитимуть відповідні футбольні матчі. 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
- ГНЕУ Апарту 
ВРУ не вбачає 
потреби у 
прийнятті цього 
законопроекту. 

35.  «Про хвалення рішення 
Президента України 
про допуск підрозділів 
збройних сил інших 
держав на територію 
України у 2012 році для 
участі у 
багатонаціональних 
військових навчаннях» 

Комітет з питань 
національної безпеки і 
оборони 

24.05.2012 
Проект № 
10488 
 
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.05.2012) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 238 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(189/192) 
2. Народна Партія 

(20/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 
3. КПУ (0/25) 

Проектом пропонується схвалити рішення 
Президента України про допуск на територію 
України підрозділів збройних сил інших держав 
для участі у шести багатонаціональних військових 
навчаннях відповідно до пункту 23 частини першої 
статті 85 та статті 93 Конституції України, статті 8 
Закону України "Про порядок допуску та умови 
перебування підрозділів збройних сил інших 
держав на території України", статті 8 Закону 
України "Про демократичний цивільний контроль 
над Воєнною організацією і правоохоронними 
органами держави". 

 

36.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 

24.05.2012 
Проект № 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

За: 235 голосів. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

Проект передбачає таке: 
- завершення запровадження принципу “єдиного 

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 

України щодо 
удосконалення деяких 
податкових норм» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

9661-д 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
прийнято 

(24.05.2012) 

регіонів),  
Царьов О.А. 

(Партія 
регіонів) 

(180/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

3. Реформи 
заради 

майбутнього 
(0/19) 

вікна” при здійсненні державної реєстрації 
суб’єктів господарювання та взяття їх на облік у 
органах державної податкової служби. 
Пропонується у  виписці з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців зазначати дані про взяття суб’єкта 
господарювання на облік у органах державної 
податкової служби; 
- приведення у відповідність Податкового кодексу 
України до Закону України „Про основи 
соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей”, зокрема в частині заміни 
слів „бездомний громадянин” словами „бездомна 
особа”, та запобігання виникненню законодавчих 
колізій;  
- виключення з оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб в частині суми компенсаційних 
виплат в іноземній валюті, що виплачуються 
відповідно до закону працівникам дипломатичної 
служби, направленим у довготермінове 
відрядження;  
- щодо податку на прибуток підприємств: 
передбачається уточнення правил оподаткування 
при постачанні енергоносіїв населенню, яке 
сплачує вартість тарифу за регульованою ціною  
- щодо податку на додану вартість: 
а) передбачається спрощення процедури взяття 
на облік платників єдиного податку платниками 
податку на додану вартість;  
б) спрощення обчислення податку на додану 
вартість операції, які здійснюються у  туристичній 
галузі. 
- щодо екологічного податку: 
усунення подвійного оподаткування екологічним 
податком розміщення суб'єктами господарювання 
відходів на спеціально відведених місцях чи 
об'єктах, що розміщенні на власних територіях. 

юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
приймається з 
порушенням 
вимог 
Регламенту ВРУ 
та Бюджетного 
кодексу України.  
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

- щодо плати за землю: 
визначено чіткий механізм встановлення та 
оприлюднення рішення рад щодо нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок та ставок 
земельного податку за земельні ділянки, 
розташовані в межах населених пунктів, 
нормативну грошову оцінку яких не проведено. 
- щодо фіксованого сільськогосподарського 
податку:  
узгоджується положення щодо строків подання 
податкової декларації сільгосптоваровиробниками 
з метою набуття або підтвердження статусу 
платника ФСП. 
- щодо збору за спеціальне використання води:  
запропоновано дати чітке визначення терміну 
“санітарно-гігієнічні потреби” та звільнити 
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців від 
сплати збору за воду в обсягах виключно для 
задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних 
потреб.  

37.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
державної реєстрації 
іноземних інвестицій» 

 

 

Комітет з питань 
економічної політики 

24.05.2012 
Проект № 
9676 
 
  
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(30.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 254 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (17/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

Законопроект передбачає встановлення чітких 
норм законодавства щодо здійснення державної 
реєстрації іноземних інвестицій органами 
державної реєстрації та її спрощення шляхом 
збільшення терміну подання інвестором 
документів для державної реєстрації іноземних 
інвестицій до 30 календарних днів після їх 
фактичного внесення, запровадження механізму 
перереєстрації іноземної інвестиції у разі, якщо 
інвестор-нерезидент продав або будь-яким чином 
передав корпоративні права українського 
підприємства іншій юридичній або фізичній особі – 
нерезиденту, встановлення порядку анулювання 
державної реєстрації іноземної інвестиції у 
випадку вилучення (репатріації) іноземних 
інвестицій, а також установлення семиденного 
терміну, протягом якого органами державної 

Висновки 
Головного 
юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання 
відсутні. 
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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 

реєстрації здійснюється така реєстрація. 
38.  «Про затвердження 

Загальнодержавної 
цільової програми 
розвитку водного 
господарства та 
екологічного 
оздоровлення басейну 
р. Дніпра на період до 
2020 року» 

 

 

 

 

 

 

 

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

24.05.2012 
Проект № 
9584 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 323 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

 

1. БЮТ 
(34/100) 
2. НУНС 
(29/64) 

1. У проекті пропонується розглянути та 
затвердити Загальнодержавну цільову програму 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну р. Дніпра на період до 2020 
року. 
2. Програма містить такі завдання: 
- забезпечення експлуатації водогосподарсько-
меліоративного комплексу; 
- реконструкція і модернізація інженерної 
інфраструктури меліоративних систем із 
створенням цілісних технологічних комплексів; 
- інженерний захист від підтоплення 
сільськогосподарських угідь і населених пунктів, 
розташованих у межах меліорованих територій; 
- забезпечення сталого функціонування та 
екологічної безпеки меліоративних систем; 
- удосконалення нормативної бази та 
організаційної структури водогосподарського 
комплексу для забезпечення управління водними 
ресурсами і проведення моніторингу вод; 
- спорудження систем питного водопостачання; 
- удосконалення нормативної бази та 
організаційної структури водогосподарського 
комплексу для забезпечення водопостачання і 
водовідведення у маловодних і забруднених 
регіонах; 
- будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт гідротехнічних споруд, захисних 
протипаводкових дамб, берегоукріплювальних 
споруд, розчищення та регулювання русел річок і 
водойм; 
- будівництво акумулювальних протипаводкових 
ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, 
польдерів та протипаводкових водосховищ; 
- будівництво та реконструкція протизсувних і 
протиселевих споруд; 

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 

- виконання місцевих програм відродження малих 
річок і водойм; 
- удосконалення організаційної структури 
водогосподарського комплексу для забезпечення 
захисту територій від шкідливої дії вод; 
- забезпечення екологічно безпечного 
функціонування дніпровських водосховищ; 
- запобігання забрудненню підземних вод; 
- створення більш чистого виробництва, замкнутих 
(безстічних) систем виробничого водопостачання, 
впровадження мало- і безводних технологій, 
забезпечення повторного використання стічних 
вод; 
- удосконалення нормативної бази та 
організаційної структури водогосподарського 
комплексу для забезпечення екологічного 
оздоровлення басейну р. Дніпра. 

39.  «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення та 
Кримінального кодексу 
України щодо 
посилення 
відповідальності за 
порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці та надр» 

 Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

24.05.2012 
Проект № 
9071 
  
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (6/64) 

1. Законопроектом пропонується внесення до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення змін, відповідно до яких:  
- у частині другій статті 41 та статтях 41, 47, 58, 
93, 94 , 188-4 підвищується розмір санкцій;  
- стаття 41 КУпАП доповнюється новою частиною, 
якою встановлюється адміністративна 
відповідальність за неповідомлення про нещасний 
випадок на виробництві;  
- пропонується нова редакція частини другої статті 
231 КУпАП, в якій визначаються повноваження 
посадових осіб органів спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з нагляду за охороною праці щодо розгляду 
справ про адміністративні правопорушення. 
2. У статтях 267, 271, 272, 275 Кримінального 
кодексу України підвищується розмір покарання у 
виді штрафу. 

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

40.  «Про внесення змін до 
статті 292 

24.05.2012 
Проект № 

Кабінет 
Міністрів 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (2/64) 

1. Законопроект передбачає посилення 
відповідальності за втручання в діяльність 

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 

Кримінального кодексу 
України щодо 
посилення 
відповідальності за 
втручання в роботу 
об'єктів 
трубопровідного 
транспорту»  

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

9344 
  
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.05.2012) 

України 
(Азаров М.Я.) 

(185/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

магістральних, промислових, газорозподільних та 
внутрішніх газо-, нафто-, кондесато- і 
нафтопродуктопроводів, для чого пропонується 
викласти у новій редакції назву та частину першу 
статті 292 Кримінального кодексу України, якою 
наразі встановлюється відповідальність за 
пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- 
та нафтопродуктопроводів. 
2. Проектом пропонується збільшити кількість 
об’єктів та споруд, названих у диспозиції частини 
першої статті 292 КК України, включивши до 
тексту статті згадку про магістральні 
конденсатопроводи, промислові нафто-, газо-, 
конденсатопроводи, засоби обліку, телемеханіки, 
електрохімічного захисту, споруди 
електроживлення та газове обладнання. 

юридичного 
управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні 
після його 
доопрацювання 
та за умови 
врахування 
висловлених 
зауважень. 

41. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо взяття на облік 
юридичних осіб та 
фізичних осіб-
підприємців» 

 

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

24.05.2012 
Проект № 
9660 
 
 
 

 Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(29.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 282 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ 
(14/100) 

2. НУНС (8/64) 

У проекті пропонується доповнити Закони України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців» та «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» положеннями про 
взаємний обмін інформацією між Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців та відомчими реєстрами органів 
статистики, податкових органів  та Пенсійного 
фонду України про взяття на облік і зняття з обліку 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 
про відображення її у  виписці з Єдиного 
державного реєстру, що дозволить 
використовувати цю виписку як офіційне  
підтвердження перебування юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців на обліку у  органах 
статистики, податкових органах та Пенсійному 
фонді України. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень.  
 

42. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Перелік документів 

24.05.2012 
Проект № 
9693 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 

 
1. БЮТ (4/100) 
2. НУНС (8/64) 

У проекті пропонується виключити з Переліку 
документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності, який є додатком до 

Висновки 
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 

дозвільного характеру 
у сфері господарської 
діяльності" (щодо 
переліку документів)» 

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

  
  
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(22.05.2012) 

(Азаров М.Я.) 2. Народна Партія 
(20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

3. КПУ (0/25) Закону України «Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності», дозвіл на укладення договорів оренди 
нерухомого майна, що належить до власності 
Автономної Республіки Крим чи перебуває у 
державній або комунальній власності (п. 15 
Переліку), погодження Кабінетом Міністрів України 
продажу земельних ділянок, що перебувають у 
власності держави, крім земельних ділянок, на 
яких розташовані об'єкти, що підлягають 
приватизації, іноземним державам та іноземним 
юридичним особам (п. 85 Переліку), які, на думку 
суб‘єкта права законодавчої ініціативи, помилково 
віднесені  до документів дозвільного характеру. 

управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання 
відсутні. 

43.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо убезпечення 
пенсійних активів» 

 

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

24.05.2012 
Проект № 
9687 
 
 
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(29.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 324 голоси. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. БЮТ (51/100) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія 
(20/20) 

5. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

НУНС (7/64) 

1. У законопроекті пропонується внести зміни до 
законів України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення», «Про банки і банківську 
діяльність» та «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування». Прийняття 
запропонованих змін  дозволить усунути недоліки 
в чинному законодавстві, що сприятиме захисту 
майнових прав та інтересів застрахованих осіб 
Накопичувального пенсійного фонду та учасників 
недержавних пенсійних фондів, а також 
встановленню прозорих та зрозумілих норм 
повернення пенсійних накопичень, які знаходяться 
на депозитних рахунках у банках. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень.  
 

44.  «Про розвиток 
виробництва та 
споживання 
біологічних палив» 

 

Комітет з питань 
аграрної політики та 

24.05.2012 
Проект № 
7524 
 
  
 

Закон 
прийнято 

(24.05.2012) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів), 
Перестенко 
М.В. (КПУ), 

Кириленко І.Г. 
(БЮТ) 

За: 247 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

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

заради 
майбутнього 

(0/19) 

1. У першому розділі законопроекту визначаються 
терміни, що вживаються та принципи політики у 
сфері біопалив. 
2. У другому розділі законопроекту визначаються 
ознаки та класифікація видів біопалив, вказується 
характеристика виробників, споживачів біопалив 
та технічних засобів. 
3. У третьому розділі визначені заходи щодо 
запровадження норм споживання біопалив, 
регулювання заходів з розробки нових видів 

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

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

земельних відносин біопалива, фінансування сфери біопалив, 
визначення норматив виробництва, 
транспортування та зберігання біопалив. 
4. У четвертому розділі визначені норми 
законодавства щодо порушень у сфері біопалив. 
5. У п’ятому розділі визначені норми щодо 
міжнародного співробітництва у сфері біопалив. 
6. У прикінцевих положеннях, шостому розділі, 
передбачені заходи які необхідно здійснити у 
зв’язку з прийняттям законопроекту. 

та внесення на 
повторне друге 
читання. 

45.  «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення 
відповідальності за 
окремі 
правопорушення» 

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

24.05.2012 
Проект № 
7483 
 
  
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(05.06.2012) 

Бевз В.А. 
(КПУ) 

За: 260 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(186/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (1/64) 

Законопроект передбачає збільшення санкцій в 
статті 174, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 265 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, встановлення відповідальності 
за порушення правил та порядку поводження із 
спеціальними засобами активної оборони, 
сприяння посиленню впливу суспільства на 
правосвідомість правопорушників. 

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

46.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
вдосконалення 
окремих положень про 
обмеження місць 
куріння тютюнових 
виробів)» 

  

24.05.2012 
Проект № 
9474 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Бахтеєва Т.Д. 
(Партія 

регіонів), 
Мірошниченко 

Ю.Р. (Партія 
регіонів), 

Зарубінський 
О.О. (Народна 

Партія), 
Самофалов 
Г.Г. (Партія 
регіонів), 

За: 368 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/192) 
2. БЮТ (69/100) 
3. НУНС (34/64) 
4. КПУ (25/25) 

5. Народна Партія 
(18/20) 

6. Реформи заради 
майбутнього (16/19) 

- 

Законопроектом вносяться зміни до Закону 
України «Про заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров’я населення» та 
Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів», що мають на меті встановити додаткові 
заборони на куріння тютюнових виробів у 
громадських місцях. Зокрема, пропонується 
заборонити куріння на стадіонах, у приміщеннях 
відкритих спортивних споруд, у закритих 

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

 
 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(29.05.2012) 

Горіна І.А. 
(Партія 

регіонів), 
Табачнік Я.П. 

(Партія 
регіонів),  

Попеску І.В. 
(Партія 

регіонів), 
Льовочкіна 
Ю.В. (Партія 

регіонів),  
Зац О.В. 
(Партія 

регіонів), 
Оробець Л.Ю. 

(НУНС), 
Царьков Є.І. 

(КПУ),  
Куликов К.Б. 

(НУНС) 

приміщеннях закладів громадського харчування 
тощо. 

читання. 

47.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
енергозбереження" 
(щодо оплати 
державної експертизи з 
енергозбереження)» 

 

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

24.05.2012 
Проект № 
8554 
 
  
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(30.05.2012) 

Глущенко І.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(177/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (4/64) 

1. У законопроекті пропонується шляхом внесення 
змін до статті 21 Закону України «Про 
енергозбереження»  доповнити  перелік випадків, 
коли проведення державної експертизи з 
енергозбереження є обов’язковим. Зокрема, 
передбачається, що така експертиза є 
обов’язковою для отримання пільг, передбачених 
податковим та/або митним законодавством; 
пріоритетного кредитування заходів щодо 
забезпечення раціонального використання та 
економії паливно-енергетичних ресурсів; 
отримання безповоротного асигнування, цільових 
державних та інших субсидій, субвенцій, дотацій 
для здійснення заходів з забезпечення 
енергозбереження за рахунок бюджетних коштів.  
Крім того, пропонується доповнити статтю 21 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень.  
 



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

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012 29 

№ 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 новим абзацом, згідно з якими 
"проведення державної експертизи з 
енергозбереження є платним, а вимоги до 
визначення вартості послуг з проведення 
державної експертизи з енергозбереження 
встановлюються Кабінетом Міністрів України". 

48.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
забезпечення права 
особи на перегляд 
судових рішень» 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань 
правосуддя 

24.05.2012 
Проект № 
10001 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(29.05.2012) 

Ківалов С.В. 
(Партія 

регіонів), 
Пилипенко 

В.П. 
(Позафракцій

ний) 

За: 247 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(176/192) 
2. КПУ (22/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 

1. БЮТ (2/100) 
2. НУНС (0/64) 

1. Законопроектом пропонується внести зміни до 
низки законодавчих актів з метою врегулювання 
процесуальних відносин щодо перегляду судових 
рішень. Вказаний перегляд пов’язується з 
постановленням рішення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною.  
2. Зокрема, законопроектом пропонується внести 
зміни до статті 111-19 Господарського 
процесуального кодексу України, статті 358 
Цивільного процесуального кодексу, статті 239-1 
Кодексу адміністративного судочинства України, 
статті 38 та назви глави 24 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, а також 
доповнити цей Кодекс новою статтею 294-1 
"Перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення у разі 
встановлення міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні 
справи судом".  
3. Крім того, проектом запропоновано розширити 
повноваження вищого спеціалізованого суду, 
надавши йому право переглядати справи у разі 
встановлення міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні 
справи судом (зміни до статті 32 Закону України 
"Про судоустрій і статус суддів"). 

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

49.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Кабінет Міністрів 

24.05.2012 
Проект № 
10274 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/192) 
1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (0/64) 

1. У проекті пропонується в абзаці першому 
частини першої статті 43 цього Закону встановити, 
що Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-

Висновки 
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 

України" (щодо 
визначення розподілу 
повноважень)» 

 

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

  
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(31.05.2012) 

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

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

прем’єр-міністри України діють «згідно з 
визначеним Кабінетом Міністрів України 
розподілом повноважень», тоді як за чинною 
редакцією цієї норми вони діють «згідно з 
розподілом повноважень». 
2. Крім того, у законопроекті пропонується 
включити до переліку суб’єктів, які можуть вносити 
на розгляд Кабінету Міністрів України проекти 
актів Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра 
України, Першого віце-прем’єр-міністра України, 
віце-прем’єр-міністрів України у разі, коли вони не 
очолюють міністерство, а також державні 
колегіальні органи. 

управління 
Апарату ВРУ до 
другого читання 
відсутні.  

50.  «Про особливості 
здійснення закупівель 
в окремих сферах 
господарської 
діяльності» 

  

 

 

 

Комітет з питань 
економічної політики 

24.05.2012 
Проект № 
10006 
  
 
 
 
 
 
  

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(28.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (0/64) 

У проекті пропонується  окремим Законом України  
«Про особливості здійснення закупівель у окремих 
сферах господарської діяльності» визначити  для 
замовників, які провадять діяльність у окремих 
сферах,  відмінний від загальноприйнятого  
порядок здійснення закупівлі за державні кошти.  
Такі замовники провадять свою діяльність у 
сферах: транспортування, розподілу, постачання, 
зберігання природного та нафтового газу; 
забезпечення  виробництва, транспортування та 
постачання теплової енергії;  забезпечення  
виробництва, передачі та постачання електричної 
енергії; забезпечення виробництва, 
транспортування та постачання питної води; 
забезпечення функціонування централізованого 
водовідведення; надання послуг з користування 
інфраструктурою залізничного транспорту 
загального користування; забезпечення 
функціонування міського електричного транспорту 
та  експлуатація  його  об’єктів  для   надання  
послуг  з  перевезення;  надання послуг 
автостанцій, портів, аеропортів;  надання послуг  з 
аеронавігаційного обслуговування польотів 
повітряних суден; надання послуг поштового 

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

зв’язку; геологічне вивчення (у тому числі 
дослідно-промислова розробка родовищ) 
нафтогазоносних надр, вугілля та інших видів 
твердого палива; забезпечення функціонування та 
експлуатація телекомунікаційних мереж 
фіксованого зв’язку загального користування або 
надання загальнодоступних телекомунікаційних 
послуг; забезпечення транспортування, 
зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів 
сирих. 

51. «Про економічний 
експеримент щодо 
створення 
сприятливих умов для 
розвитку в Україні 
індустрії програмної 
продукції» 

 

 

 

 

 

Комітет з питань науки 
і освіти 

24.05.2012 
Проект № 
8267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(31.05.2012) 

Царьков Є.І. 
(КПУ),  

Янукович В.В. 
(Партія 

регіонів),  
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), 

Давимука С.А. 
(БЮТ), 

Самойлик 
К.С. (КПУ) 

За: 245 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/192) 
2. КПУ (22/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (0/64) 

1. У законопроекті визначається загальний 
порядок проведення економічного експерименту, 
спрямованого на визначення шляхів створення в 
Україні сприятливих умов для розвитку індустрії 
програмної продукції, збільшення обсягів 
виробництва та реалізації конкурентоспроможної 
продукції у цій сфері. 
2. Визначається, що економічний експеримент 
щодо створення сприятливих умов для розвитку в 
Україні індустрії програмної продукції проводиться 
з 1 січня 2012 року до 1 січня 2017 року. 
3. Законопроект визначає коло учасників та 
основні критерії щодо їх залучення до участі в 
експерименті, також визначаються основні 
організаційні заходи щодо проведення 
експерименту. 
4. До основних організаційних заходів, зокрема, 
віднесені наступні: 
- удосконалення системи управління в сфері 
індустрії програмної продукції; 
- розробка та затвердження центральними 
органами виконавчої влади у відповідності до їх 
компетенції нових форм статистичної та 
фінансової звітності з урахуванням досвіду, 
набутого під час здійснення економічного 
експерименту; 
- розробка та запровадження за результатами 

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 

експерименту постійно діючої системи 
моніторингу та аналізу звітності у сфері індустрії 
програмної продукції з метою врахування 
результатів моніторингу при виробленні 
державної політики та прийнятті управлінських 
рішень у цій сфері та інших суміжних сферах 
діяльності; 
- адаптацію та запровадження в Україні 
міжнародних стандартів управління якістю, 
зокрема стандартів ISO, CMMI та інших 
стандартів. 
5. Законопроектом передбачені заходи щодо 
забезпечення гласності у його проведенні, а також 
методика підведення підсумків економічного 
експерименту та визначення його результатів. 

52. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
спеціального режиму 
оподаткування 
суб'єктів індустрії 
програмної продукції» 

 

 

 

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

24.05.2012 
Проект № 
9744 
  
 
 
 
 
  
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(31.05.2012) 

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), 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 
1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (0/64) 

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 
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 

Аржевітін 
С.М. (НУНС) 

53.  «Про внесення змін до 
статті 4 Закону України 
"Про інститути 
спільного інвестування 
(пайові та 
корпоративні 
інвестиційні фонди)" 
(щодо захисту 
майнових інтересів 
учасників строкових 
ІСІ)» 

 

 

 

 

 

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

24.05.2012 
Проект № 
10087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(31.05.2012) 

Прасолов І.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (13/19) 

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (0/64) 

1. Запропоновані законопроектом зміни усувають 
штучну умову подовження строку діяльності ІСІ у 
разі зменшення вартості чистих активів ІСІ лише 
протягом останніх 12 місяців діяльності такого ІСІ, 
натомість розширюють коло підстав для такого 
подовження за рахунок зниження вартості чистих 
активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ, 
що перебуває в обігу, нижче номінальної вартості 
такого цінного паперу, а також інших загроз 
майновим інтересам учасників ІСІ. 
2. Пропонується чітко визначити органи, які вправі 
приймати відповідні рішення, а саме: загальні 
збори акціонерів корпоративного ІСІ або 
наглядова рада пайового ІСІ, а у разі її відсутності 
– уповноважений орган компанії з управління 
активами такого ІСІ.  
3. Законопроект також врегульовує питання 
викупу цінних паперів у учасників пайового ІСІ, які 
не згодні з рішенням про подовження строку 
діяльності ІСІ, усуваючи тим самим прогалину 
чинного Закону.  
4. З метою попередження маніпуляцій з цінними 
паперами ІСІ пропонується обмежити викуп таких 
цінних паперів тією їх кількістю, яка перебувала у 
власності учасника на момент прийняття рішення 
про подовження строку діяльності фонду.  
5. Крім того, законопроектом пропонується 
виключити необґрунтовану заборону повторного 
прийняття рішення про подовження строку 
діяльності строкового ІСІ за умови здійснення 
розрахунків з усіма бажаючими, що вирішили 
вийти зі складу учасників. 

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

54.  «Про присвоєння 
юридичним особам та 
об'єктам права 

24.05.2012 
Проект № 
2447 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 258 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(186/192) 
1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС (0/64) 

1. Проектом пропонується низка підстав та умов, 
за наявності яких ім’я фізичної особи може бути 
присвоєне юридичній особі, а саме: присвоєння 

- Висновки ГНЕУ 
Апарту ВРУ на 
пропозиції 
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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 

власності імен 
(псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і 
дат історичних подій» з 
пропозиціями 
Президента України від 
14.03.2012 

Комітет з питань науки 
і освіти 

 
  
 
 
 
 
 

   Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(31.05.2012) 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

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

імен фізичних осіб провадиться з метою увічнення 
пам’яті про них та лише після їх смерті у разі 
внесення вагомого вкладу у розбудову держави, 
підтримання міжнародного миру і безпеки, 
зміцнення міжнародного авторитету України, 
здійснення героїчного вчинку, значного особистого 
внеску у розвиток суспільного життя тощо. 
2. Також у законопроекті передбачаються 
відповідні процедури розгляду уповноваженими 
суб’єктами подання про присвоєння імені 
фізичної особи, прийняття відповідного рішення 
про присвоєння, збереження, зміну чи відмову 
від присвоєного юридичній особі імені. 

Президента 
України: 
пропозиції 
Президента 
України можуть 
бути враховані 
при повторному 
розгляді Закону. 
- Підтримані 
обидві пропозиції 
Президента. 
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	«Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо стимулювання сплати поточних платежів та погашення заборгованості до Пенсійного фонду України)»
	«Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо стимулювання сплати поточних платежів та погашення заборгованості до Пенсійного фонду України)»Комітет з питань соціальної політики та праці
	«Про внесення змін до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (щодо забезпечення здоров'я уболівальників та спортсменів і створення сприятливої атмосфери для перегляду матчів Євро-2012)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (щодо забезпечення здоров'я уболівальників та спортсменів і створення сприятливої атмосфери для перегляду матчів Євро-2012)»Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму
	«Про хвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2012 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях»
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	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій»Комітет з питань економічної політики
	«Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра на період до 2020 року»
	«Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра на період до 2020 року»Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та надр»
	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та надр» Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
	«Про внесення змін до статті 292 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за втручання в роботу об'єктів трубопровідного транспорту»
	«Про внесення змін до статті 292 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за втручання в роботу об'єктів трубопровідного транспорту» Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва
	«Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо переліку документів)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо переліку документів)»Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив»
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	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення»
	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення»Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)» Комітет з питань охорони здоров'я
	«Про внесення змін до Закону України "Про енергозбереження" (щодо оплати державної експертизи з енергозбереження)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про енергозбереження" (щодо оплати державної експертизи з енергозбереження)»Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень»Комітет з питань правосуддя
	«Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (щодо визначення розподілу повноважень)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (щодо визначення розподілу повноважень)»Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
	«Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»
	«Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» Комітет з питань економічної політики
	«Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»
	«Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»Комітет з питань науки і освіти
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
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	«Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (щодо захисту майнових інтересів учасників строкових ІСІ)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
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