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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 
Податкового кодексу 
України щодо ставок 
акцизного податку на 
речовини, які 
використовуються як 
компоненти моторних 
палив» 

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

6.11.2012 
Проект № 

11395 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голос. 
1. Партія регіонів 

(179/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (3/63) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до 
підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 
Податкового кодексу України пропонується 
розширити групу підакцизних товарів за рахунок 
включення до неї речовин, що використовуються 
як компоненти моторних палив, а саме: бензолу 
сирого кам’яновугільного та метанолу технічного 
(метилового спирту). 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
- Висновок ГНЕУ: 
потребує 
доопрацювання 
 

2. «Про внесення змін до 
Регламенту Верховної 
Ради України» 

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

6.11.2012 
Проект № 

11335 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.11.2012) 

Макеєнко В.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 247 голос. 
1. Партія регіонів 

(189/195)  
2.КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 3 
(19/20)  

 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (2/63) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/19) 

1. Цим проектом пропонується  внести зміни до 
низки статей Регламенту Верховної Ради України, 
згідно з якими відтепер спікер українського 
парламенту обирається відкритим голосуванням. 
2. Закон пропонує на першому засіданні 
сформувати тимчасову президію, депутатські 
фракції та групи, заслухати звіт попереднього 
спікера, сформувати комісії і обрати керівництво 
парламенту (спікера, його першого заступника 
і заступника). 
3. Крім того, закон пропонує, що у фракцію 
за бажанням можуть увійти народні депутати, які 
самостійно висувалися в депутати. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
проект потребує 
доопрацювання 

3. «Про всеукраїнський 
референдум» 

6.11.2012 
Проект № 

6278 
 

Шпенов Д.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 265 голос. 
1. Партія регіонів 

(189/195) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (4/63) 

 

Цим законопроектом пропонується встановлення 
правових засад, порядку організації та 
проведення всеукраїнського референдуму для 
забезпечення реалізації конституційного права 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління:  

                                                
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 

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

Закон 
прийнято 

(06.11.2012) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (14/19) 

громадян України на участь в управлінні 
державними справами 

проект може 
бути прийнятий 
у повторному 
другому читанні 
за умови 
врахування в 
його тексті 
висловлених 
зауважень. 

4. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Митний тариф України" 
(щодо приведення 
ставок ввізного мита 
до критеріїв СОТ)» 

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

6.11.2012 
Проект № 

9241-д 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.11.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів)  
Пінчук А.П. 

(Партія 
регіонів)  

Горбаль В.М. 
(Партія 

регіонів)  
Царьов О.А. 

(Партія 
регіонів)  

За: 264 голос. 
1. Партія регіонів 

(184/195)  
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (4/63) 

У законопроекті шляхом внесення змін до Митного 
тарифу України пропонується підвищити пільгову і 
повну ставки ввізного мита на ряд товарів до 
рівнів зв’язаних ставок ввізного мита, визначених 
щодо них зобов’язаннями України перед СОТ. 
Необхідність прийняття проекту обґрунтовується, 
насамперед, потребою посилення захисту 
інтересів національних виробників аналогічної 
продукції на внутрішньому ринку України. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень.  
 

5. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України у зв'язку 
з прийняттям Закону 
України "Про 
безоплатну правову 
допомогу"» 

Комітет з питань 
правової політики 

6.11.2012 
Проект № 

9496 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 265 голос. 
1. Партія регіонів 

(185/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (4/63) 

 

У проекті пропонується внесення змін до двадцяти 
законодавчих актів України задля приведення 
їхніх положень у відповідність з нормами Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу». 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання 
і внесення на 
повторне друге 
читання. 

6. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
стимулювання 
розвитку вітчизняного 
машинобудування для 

6.11.2012 
Проект № 

8764 
 

Закон 

Прасолов І.М. 
(Партія 

регіонів) 
Ткач Р.В. 
(НУНС) 

За: 235 голос. 
1. Партія регіонів 

(184/195) 
2. Народна Партія 

(20/20)  

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (3/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

У законопроекті пропонується розширити 
фінансову підтримку суб’єктів господарювання, які 
підпадають під дію Закону Україні «Про 
стимулювання розвитку вітчизняного 
машинобудування для агропромислового 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

агропромислового 
комплексу" (щодо 
сприятливих умов для 
вітчизняних 
машинобудівних 
підприємств)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

направлено 
на підпис 

Президенту 
(08.11.2012) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

комплексу» шляхом визначення в ньому правових 
та організаційних заходів, спрямованих на 
розвиток галузі вітчизняного 
сільськогосподарського машинобудування, 
фінансове забезпечення лізингових операцій із 
закупівлі техніки тощо. 

може бути 
прийнятий у 
другому читанні 
за умови 
врахування 
зауважень. 

7. «Про аграрні 
розписки» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

6.11.2012 
Проект № 

9610 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.11.2012) 

Терещук С.М. 
(Народна 
Партія)  

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 232 голос. 
1. Партія регіонів 

(182/195) 
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (3/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

У проекті  пропонується запровадити аграрні 
розписки як новий спосіб кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників, у першу 
чергу дрібних та середніх, які не мають достатньо 
ліквідного майна, крім прав на майбутній вражай 
та молодняка сільськогосподарських тварин, під їх 
заставу. Прийняття цього проекту, на думку 
суб‘єктів права законодавчої ініціативи, надасть 
можливість зазначеним товаровиробникам 
залучати матеріально-технічні та фінансові 
ресурси під заставу майбутнього врожаю. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні 
за умови 
врахування 
зауважень. 

8. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
розширення 
інструментів впливу на 
грошово-кредитний 
ринок» 

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

6.11.2012 
Проект № 

11033 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.11.2012) 

Національний 
банк України 
(Соркін І.В.) 

За: 237 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (3/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

Законопроект має на меті закріплення на 
законодавчому рівні за Національним банком 
права тимчасово (на строк до 6 місяців) 
запроваджувати (з подальшим скасуванням після 
стабілізації ситуації на внутрішньому валютному 
ринку та врівноваження платіжного балансу 
України) норми щодо обов’язкового продажу 
частини надходжень в іноземній валюті. 

- Законопроект 
прийнято в 
цілому у першому 
читанні.  
- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

9. «Про внесення зміни 
до статті 8 Закону 
України "Про рекламу" 

6.11.2012 
Проект № 

11121 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 266 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (6/63) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до статті 8 
Закону України «Про рекламу» пропонується 
встановити, що «інформація про ціни на товари, 

-  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 

щодо встановлення 
заборони зазначення 
ціни товарів, робіт та 
послуг не в грошовій 
одиниці України» 

Комітет з питань 
свободи слова та 
інформації 

 
Закон 

направлено 
на підпис 

Президенту 
(08.11.2012) 

(Азаров М.Я.)  2. КПУ (24/25) 
3. Народна Партія 

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

тарифи на послуги, наведені у рекламі, яка 
розміщується чи розповсюджується на території 
України, зазначається виключно у гривні». Як 
зазначається у Пояснювальній записці, 
«законопроект спрямований на створення 
правових засад для обмеження використання на 
території України іноземної валюти як міри 
вартості з метою посилення стабільності 
національної валюти». 

10. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державну службу" 
(щодо набрання 
чинності)» 

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

20.11.2012 
Проект № 

11401-1 
 

Закон 
підписано 
Головою 

Верховної 
Ради України 
(24.11.2012) 

Демчишен 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 233 голос. 
1. Партія регіонів 

(181/195) 
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (2/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

Проектом Закону передбачається відтермінування 
набрання чинності Законом України від 17 
листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну 
службу» до 1 січня 2014 року 
 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

11. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
захист персональних 
даних"» з 
пропозиціями 
президента від 
14.11.2012 

Комітет з питань науки 
і освіти 

20.11.2012 
Проект № 

10472-1 
 

Прийнято з 
урахуванням 
пропозицій 

Президента 
(20.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голос. 
1. Партія регіонів 

(177/195) 
 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (2/63) 

 

У законопроекті пропонується внести зміни до 
Закону України «Про захист персональних даних», 
що мають на меті, як зазначається у 
Пояснювальній записці до нього, вдосконалити 
порядок обробки та державної реєстрації 
персональних даних. 
 

Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента: 
заслуговують на 
підтримку 
Верховною 
Радою України. 

12. «Про Єдиний 
державний 
демографічний реєстр 
та документи, що 
підтверджують 
громадянство України, 

20.11.2012 
Проект № 

10492 
 

Закон 
підписано 

Грицак В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 243 голос. 
1. Партія регіонів 

(183/195) 
 2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(18/20)  

1. БЮТ (4/98) 
2. НУНС (4/63) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/19) 

Законопроектом пропонується врегулювати в 
рамках єдиного закону питання: 1) створення та 
функціонування Єдиного державного 
демографічного реєстру; 2) порядок оформлення, 
видачі, обміну, продовження строку дії, вилучення, 
повернення державі, знищення документів, що 

Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента 
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 

посвідчують особу чи 
її спеціальний статус"» 
з пропозиціями 
президента від 
19.11.2012 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

Головою 
Верховної 

Ради України 
(24.11.2012) 

 посвідчують особу, підтверджують її громадянство 
або спеціальний статус. Крім того, проектом 
передбачається внесення уточнюючих змін,  які в 
основному пов’язані зі зміною назви документів, 
більше ніж до тридцяти Законів України 

13. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
Гарантійного фонду 
виконання зобов'язань 
за складськими 
документами на 
зерно)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

20.11.2012 
Проект № 

9611 
 

Закон 
прийнято 

(20.11.2012) 

Терещук С.М. 
(Народна 
Партія) 

За: 232 голос. 
1. Партія регіонів 

(184/195)  
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (3/63) 
3. КПУ (0/25) 

У проекті пропонується внести до законів України 
«Про зерно та ринок зерна в Україні» та «Про 
відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» зміни, якими 
визначаються засади створення та 
функціонування Гарантійного фонду виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно 
як державної цільової спеціалізованої 
непідприємницької установи, яка виконує функції 
державного управління у сфері гарантування 
виконання відповідних зобов‘язань, та порядок 
відшкодування названим фондом володільцю 
складського документу на зерно вартості 
переданого на зберігання зерна у  випадку 
неспроможності зернового складу повернути це 
зерно. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління:  деякі 
положення 
проекту не 
узгоджується із 
нормами 
Конституції 
України та законів 
України; 
законопроект по
требує 
доопрацювання 

14. «Про внесення змін до 
Земельного кодексу 
України (щодо обігу 
земель 
сільськогосподарськог
о призначення)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 

20.11.2012 
Проект № 

11315 
 

Закон 
прийнято 

(20.11.2012) 

Мірошниченк
о Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

За: 269 голос. 
1. Партія регіонів 

(182/195) 
3. Народна Партія 

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

1. БЮТ (25/98) 
2. НУНС (8/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

1. У проекті пропонується уточнити положення 
розділу Х «Перехідні положення» Земельного 
кодексу в частині, що стосується мораторію на 
відчуження земель сільськогосподарського 
призначення.  
2. Зокрема,  завершення зазначеного мораторію 
пов’язується не з конкретною датою, а з 
прийняттям закону про обіг земель 
сільськогосподарського призначення замість 

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 

земельних відносин закону про ринок земель, про який ідеться у 
чинній редакції розділу Х Перехідних положень» 
Земельного кодексу України. 

15. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
сільськогосподарську 
кооперацію"» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

20.11.2012 
Проект № 

11221 
 

Закон 
прийнято 

(20.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 227 голос. 
1. Партія регіонів 

(176/195)  
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (2/63) 
3. КПУ (0/25) 

1. У проекті пропонується викласти Закон України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» у новій 
редакції та внести відповідні зміни до  Цивільного 
кодексу України, законів України «Про 
кооперацію», «Про сільськогосподарський 
перепис».  
2. У проекті уточнюються визначення ключових 
для даної сфери термінів, робиться спроба 
розмежувати сферу застосування законів України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» та «Про 
кооперацію», визначити особливості організації та 
діяльності сільськогосподарських кооперативів, 
врегулювати майнові відносини у даній сфері. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
проект потребує 
доопрацювання. 

16. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
регулювання 
містобудівної 
діяльності» 

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

20.11.2012 
Проект № 

11252 
 

Закон 
прийнято 

(20.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 238 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (2/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

Проект спрямований на подальше вдосконалення 
законодавчого регулювання відносин у сфері 
містобудування шляхом внесення відповідних змін 
до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Земельного кодексу України, 
законів України «Про архітектурну діяльність», 
«Про благоустрій населених пунктів», «Про 
будівельні норми»,  «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності» 
та ін.  

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні 
за умови 
врахування 
зауважень.  

17. «Про внесення змін до 
статті 2 Закону України 
"Про здійснення 
державних закупівель" 
(щодо закупівель 
робіт, пов'язаних із 
діяльністю 

20.11.2012 
Проект № 

11386 
 

Закон 
підписано 
Головою 

Національний 
банк України 

(Арбузов С.Г.) 

За: 249 голос. 
1. Партія регіонів 

(175/195) 
 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20)  

4. Реформи заради 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (2/63) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону 
України “Про здійснення державних закупівель” 
пропонується не поширювати дію цього Закону на 
випадки закупівель робіт,   які пов’язані з 
розробленням дизайну, виготовленням 
захищеного паперу, банкнот, монет і державних 
нагород України, їх зберіганням, 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

Національного банку 
України)» 

Комітет з питань 
економічної політики 

Верховної 
Ради України 
(24.11.2012) 

майбутнього (19/19) транспортуванням та обліком, а також з 
операціями Національного банку України із 
забезпечення управління золотовалютними 
резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на 
вторинному ринку цінних паперів, здійснення 
валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу 
валютних цінностей на валютних ринках.  

доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
читання. 

18. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо удосконалення 
управління 
професійно-технічною 
освітою» 

Комітет з питань науки 
і освіти 

20.11.2012 
Проект № 

9587 
 

Закон 
прийнято 

(20.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голос. 
1. Партія регіонів 

(182/195) 
 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (2/63) 

 

У законопроекті пропонується внести зміни до 
законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та «Про професійно-технічну освіту» 
якими уточнюються повноваження органів 
місцевого самоврядування та органів виконавчої 
влади у сфері управління професійно-технічною 
освітою шляхом тимчасової передачі окремих 
повноважень відповідних центральних органів 
виконавчої влади з питань управління 
професійно-технічними навчальними закладами 
державної форми власності Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 
та Севастопольській міським державним 
адміністраціям.  

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні 
та в цілому як 
Закон з 
урахуванням 
зауважень.  

19. «Про формування та 
розміщення 
державного 
замовлення на 
підготовку фахівців, 
наукових, науково-
педагогічних та 
робітничих кадрів, 
підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовку кадрів» 

Комітет з питань науки 
і освіти 

20.11.2012 
Проект № 

10720 
 

Закон 
прийнято 

(20.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 241 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (6/63) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/19) 

У законопроекті пропонується визначити порядок 
формування та розміщення державного 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. 
Як зазначається у Пояснювальній записці, проект 
подано з метою розроблення нових підходів до 
встановлення механізму та критеріїв формування 
та розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців для усіх сфер економіки 
відповідно до поточних  і перспективних потреб 
ринку праці. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
читання. 

20. «Про внесення змін до 20.11.2012 Романюк М.П. За: 280 голос. 1. БЮТ (10/98) У законопроекті шляхом внесення змін до Закону Зауваження 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

Закону України "Про 
електроенергетику" 
(щодо стимулювання 
виробництва 
електроенергії з 
альтернативних 
джерел енергії)» 

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

Проект № 
10183  

 
Закон 

направлено 
на підпис 

Президенту 
(21.11.2012) 

(Партія 
регіонів)  

Льовочкіна 
Ю.В. (Партія 

регіонів) 
Мірошниченк
о Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

1. Партія регіонів 
(183/195) 

 2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

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

2. НУНС 
(14/63) 

 

України “Про електроенергетику” (далі – Закон) 
пропонується: дати визначення понять “мікро 
гідроелектростанція”, “міні гідроелектростанція”, 
“мала гідроелектростанція”, “вітрова 
електроустановка”, “вітрова електростанція”, 
“пусковий комплекс електростанції”; встановити, 
що електрична енергія, вироблена з енергії 
сонячного випромінювання об'єктами 
електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) 
на дахах приватних домогосподарств (будинків, 
будівель та споруд), величина встановленої 
потужності яких не перевищує 16 КВт. 

Головного 
юридичного 
управління: може 
бути прийнятий у 
другому читанні 
за умови 
врахування 
зауважень.  

21. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
зайнятості інвалідів» 

Комітет у справах 
пенсіонерів, ветеранів 
та інвалідів 

20.11.2012 
Проект № 

9438 
 

Закон 
прийнято 

(20.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 288 голос. 
1. Партія регіонів 

(181/195) 
 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (19/98) 
2. НУНС 
(14/63) 

 

У законопроекті пропонується привести у 
відповідність до положень Конвенції ООН про 
права інвалідів окремі норми чинного 
законодавства в частині розумного пристосування 
робочих місць з урахуванням можливостей 
інвалідів, збільшити адміністративні  санкції за 
неподання або несвоєчасне подання звіту про 
зайнятість та працевлаштування інвалідів, 
запровадити альтернативні шляхи виконання 
нормативу робочих місць для працевлаштування 
інвалідів.  

Завізований 
Головним 
юридичним 
упрвлінням без 
зауважень.  

22. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
державного 
регулювання та 
управління у сфері 
транспорту та 
дорожнього 
господарства)» 

Комітет з питань 
транспорту і зв'язку 

20.11.2012 
Проект № 

10458 
 

Закон 
підписано 
Головою 

Верховної 
Ради України 
(24.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 256 голос. 
1. Партія регіонів 

(182/195) 
 2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(19/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (2/63) 

 

Законопроект передбачає уточнення функцій та 
повноважень органів виконавчої влади у 
відповідних сферах суспільного життя, обов’язків 
та відповідальності посадових осіб цих органів та 
суб’єктів господарювання, назв органів виконавчої 
влади.  

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні 
за умови 
врахування 
зауважень. 



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

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012 10 

№ 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 

23. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України (щодо зміни 
ставок деяких податків 
і зборів)» 

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

20.11.2012 
Проект № 

10687 
 

Закон 
прийнято 

(20.11.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 

За: 234 голос. 
1. Партія регіонів 

(183/195) 
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (2/63) 
3. КПУ (0/25) 

У законопроекті пропонується збільшити з 1 січня 
2013 року ставки таких податків та зборів: 
акцизного податку; збору за першу реєстрацію 
транспортного засобу; екологічного податку; плати 
за користування надрами; плати за землю; збору 
за користування радіочастотним ресурсом 
України; збору за спеціальне використання води; 
збору за спеціальне використання лісових 
ресурсів. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 

24. «Про внесення змін до 
Декрету Кабінету 
Міністрів України "Про 
державне мито" щодо 
ставок за проведення 
державної реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно» 

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

20.11.2012 
Проект № 

8296-д  
 

Закон 
підписано 
Головою 

Верховної 
Ради України 
(24.11.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 

За: 233 голос. 
1. Партія регіонів 

(181/195)  
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (2/63) 
3. КПУ (0/25) 

У законопроекті пропонується запровадити 
державне мито за державну реєстрацію права 
власності на нерухоме майно, іншого речового 
права на нерухоме майно, обтяження права на 
нерухоме майно.  

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

 


	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України»
	«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України»Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
	«Про всеукраїнський референдум»
	«Про всеукраїнський референдум»Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
	«Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо приведення ставок ввізного мита до критеріїв СОТ)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо приведення ставок ввізного мита до критеріїв СОТ)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про безоплатну правову допомогу"»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про безоплатну правову допомогу"»Комітет з питань правової політики
	«Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (щодо сприятливих умов для вітчизняних машинобудівних підприємств)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (щодо сприятливих умов для вітчизняних машинобудівних підприємств)»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про аграрні розписки»
	«Про аграрні розписки»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок»
	«Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про рекламу" щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України»
	«Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про рекламу" щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України»Комітет з питань свободи слова та інформації
	«Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо набрання чинності)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо набрання чинності)»Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
	«Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних"» з пропозиціями президента від 14.11.2012
	«Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних"» з пропозиціями президента від 14.11.2012Комітет з питань науки і освіти
	«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"» з пропозиціями президента від 19.11.2012
	«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"» з пропозиціями президента від 19.11.2012Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно)»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення)»
	«Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення)»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"»
	«Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності»Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики
	«Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо закупівель робіт, пов'язаних із діяльністю Національного банку України)»
	«Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо закупівель робіт, пов'язаних із діяльністю Національного банку України)»Комітет з питань економічної політики
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою»Комітет з питань науки і освіти
	«Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»
	«Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»Комітет з питань науки і освіти
	«Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії)»Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів»Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства)»Комітет з питань транспорту і зв'язку
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зміни ставок деяких податків і зборів)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зміни ставок деяких податків і зборів)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
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