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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 

1.  «Про внесення змін до 
статті 6 Житлового 
кодексу Української 
РСР (щодо визначення 
житлової та загальної 
площ об'єкту житлової 
нерухомості)»  

 

6.10.2011 
Проект №8203 
 
 
  
 
 

Вручені 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(01.11.2011) 

Забарський 
В.В. (Партія 

регіонів), 
Зарубінський 
О.О. (Народна 

Партія),  
Сербін Ю.С. 

(БЮТ)  

За: 296 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/193) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (10/66) 

 

1. Законопроектом пропонується доповнити статтю 6 
Житлового кодексу Української РСР частинами 2, 3 та 4 
та визначити, що житлова площа об’єкту житлової 
нерухомості визначається як сумарна площа житлових 
кімнат, загальна площа об’єкту житлової нерухомості 
визначається як сумарна площа житлових кімнат і 
підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, 
веранд і терас. 
2. Також, проектом визначається, що житлової площі 
об’єкту житлової нерухомості не відносяться площа 
приміщень, призначених для гігієнічних або 
господарсько-побутових потреб громадян (ванна, 
вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, 
комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, 
убудована шафа тощо). 

2. «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення та 
Кримінального кодексу 
України щодо 
посилення 
відповідальності за 
незаконний обіг 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин 
та прекурсорів, 
отруйних чи 
сильнодіючих речовин 
або отруйних чи 

6.10.2011 
Закон №3826-VI 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.10.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 308 голосів. 
1. Партія регіонів 

(171/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (49/103) 
2. НУНС (20/66) 

 
 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення та 
Кримінального кодексу України, відповідно до яких:  
1) передбачаються більш жорсткі санкції за вчинення 
окремих адміністративних правопорушень та злочинів у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів;  
2) встановлюється кримінальна відповідальність за 
використання коштів, здобутих від незаконного обігу 
отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів. 

                                                
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. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
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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 

сильнодіючих 
лікарських засобів і 
одурманюючих 
засобів»  

3. «Про внесення змін до 
статті 17-1 Закону 
України "Про 
електроенергетику" 
щодо вдосконалення 
тарифоутворення на 
електроенергію, яка 
виробляється з 
біогазу» 

6.10.2011 
Проект №8028 
 
 Готується на 
розгляд з вето 

Президента 
(1.11.2011) 

Горошкевич 
О.С. (Партія 

регіонів), 
Мартиненко 
М.В. (НУНС) 

За: 349 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(179/193) 
2. БЮТ (72/103) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 
5. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

НУНС (25/66) 
 

Законопроектом передбачається шляхом внесення змін 
до статті 17-1 Закону України «Про електроенергетику» 
розширити сферу застосування «зеленого» тарифу на 
електроенергію, яка виробляється з біомаси тваринного 
походження, біогазу з біомаси рослинного або тваринного 
походження, біогазу з біомаси сміттєзвалищ або 
каналізаційних стоків. 

4.  «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу 
України та деяких 
інших законодавчих 
актів України»  

 

6.10.2011 
Закон №3828-VI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.10.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 245 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (18/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ (2/103) 
2. НУНС (4/66) 

У законі шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів 
передбачається: 
- розширити джерела наповнення доходів загального 
фонду Державного бюджету України за рахунок 
зарахування до нього плати за надання 
адміністративних послуг, коштів, одержаних від продажу 
контрольних марок, зборів за підготовку до державної 
реєстрації авторського права та надходжень від видачі 
деяких дозволів, коштів, одержаних від продажу 
контрольних марок, до загального фонду Державного 
бюджету; 
- продовжити на 2012 рік існуючий порядок 
перерахування прибутку Національного банку України до 
Державного бюджету України; 
- звільнити Міністерство фінансів, місцеві фінансові 
органи, Державну податкову службу, Державну митну 
службу, Державну казначейську службу, Державну 
фінансову інспекцію та їх територіальні органи, 
Державну службу фінансового моніторингу від сплати 
судового збору при їх зверненні до суду для захисту 
інтересів держави. 

5.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 

6.10.2011 
Проект №8152 

Кабінет 
Міністрів 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/66) 

Законопроект передбачає упорядкування діяльності 
органів державного нагляду в електроенергетиці, зміну їх 
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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 

актів України» (щодо 
упорядкування 
функцій органів 
державного нагляду в 
електроенергетиці) з 
пропозиціями 
Президента України від 
10.06.2011 

  
  

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(19.10.2011) 

України 
(Азаров М.Я.) 

(183/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

 
 

функції, зменшення тиску на суб'єктів господарювання та 
підвищення їх відповідальності за дотримання вимог 
чинного законодавства. Для цього у законопроекті 
пропонується внести зміни та доповнення до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення та 
законів України «Про електроенергетику» і «Про 
теплопостачання». 

6.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
цінні папери та 
фондовий ринок" 
щодо фінансового 
моніторингу діяльності 
професійних учасників 
фондового ринку» з 
пропозиціями 
Президента України вiд 
20.05.2011 

 

6.10.2011 
Закон №3831-VI 
 
  
 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(27.10.2011) 

Пеклушенко 
О.М.  (Партія 

регіонів) 

За: 253 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(183/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/66) 

 
 

Законом пропонується внести зміни до статей 16 та 27 
Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” 
щодо: 
- можливості створення за межами України філій і 
представництв професійних учасників фондового ринку 
за погодженням та у порядку, встановленому 
Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, та за умови додержання ними вимог щодо 
організації фінансового моніторингу за межами України; 
- передбачення умовою отримання ліцензії та здіснення 
професійної діяльності на фондовому ринку - відсутність 
володіння значною часткою у статутному капіталі 
професійних учасників фондового ринку особами, які 
мають непогашену та не зняту судимість за злочини у 
фінансовій та службовій сферах. 

7. «Про затвердження 
ставок вивізного 
(експортного) мита на 
окремі види 
сільськогосподарських 
культур»   

 

7.10.2011 
Закон №3906-VI 
 
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.10.2011) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів), 
Бевзенко В.Ф. 

(Партія 
регіонів), 

Терещук С.М. 
(Народна 
Партія) 

За: 272 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(176/193) 
2. Народна Партія (19/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

 

1. БЮТ (36/103) 
2. НУНС (15/66) 

3. КПУ (2/25) 
 
 

Закон передбачає запровадження вивізного мита на 
соєві боби подрібнені або не подрібнені; насіння свиріпи 
або ріпаку подрібнене або неподрібнене; олію 
соняшникову, а також внесення до Закону України від 19 
травня 2011р. №3397-IV “Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та про ставки вивізного 
(експортного) мита на деякі види зернових культур” змін 
щодо продовження до 1 липня 2012р. строку 
застосування і зменшення ставок передбаченого цим 
Законом вивізного мита на пшеницю і суміш пшениці та 
жита (меслин), полбу; ячмінь; кукурудзу. 
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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 

8. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо виплати 
одноразової грошової 
допомоги при 
звільненні)» 

 

18.10.2011 
Проект №9171-
1 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(24.10.2011) 

Кузьмук О.І. 
(Партія 

регіонів) 

За: 275 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/1034) 
2. НУНС (15/66) 

У законопроекті пропонується внести зміни до пункту 2 
статті 15 Закону України “Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей” та 
частини першої статті 9 Закону України “Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб”, якими передбачити для 
військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової 
військової служби,  у разі звільнення з військової служби 
за віком, у зв’язку із скороченням штатів або 
проведенням організаційних заходів, закінченням строку 
контракту, систематичним невиконанням умов контракту 
командуванням, виплату одноразової грошової допомоги 
в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення 
за наявності вислуги 10 років і більше за кожний повний 
календарний рік служби. 

9. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
військовий обов'язок і 
військову службу" 
(щодо продовження 
військової служби за 
новим контрактом)» 

 

18.10.2011 
Проект №8790 
 
   

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(24.10.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 273 голоси. 
1. Партія регіонів 

(182/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

 
 

1. БЮТ (1/103) 
2. НУНС (17/66) 

 
 

Законопроект спрямований на правове врегулювання 
більш гнучкого визначення терміну (від 2-х до 10 років) 
продовження військової служби за новим контрактом для 
офіцерів, що вже мають право на пенсію за вислугою 
строків служби, з метою недопущення відтоку найбільш 
досвідчених та  підготовлених офіцерських кадрів 
особового складу Збройних Сил України. 

 

10.  «Про внесення зміни 
до статті 40 Закону 
України "Про 
страхування" (щодо 
приведення у 
відповідність 
законодавства)» 

 

18.10.2011 
Проект №8754 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(21.10.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(180/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (1/66) 

 

У проекті пропонується доповнити перелік державних 
органів, яким надається інформація, що містить 
таємницю страхування, центральним органом 
виконавчої влади з питань фінансового моніторингу. 

11.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 

20.10.2011 
Проект №8521 
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(180/193) 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (6/66) 

1. У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового 
кодексу України пропонується запровадити нові правові 
засади функціонування спрощеної системи 
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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 

інших законодавчих 
актів України (щодо 
спрощеної системи 
оподаткування, обліку 
та звітності суб'єктів 
малого 
підприємництва)» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(28.10.2011) 

(Азаров М.Я.) 2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія (20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва. 
2. Надається також право фізичним особам, які 
здійснюють несистематичний продаж товарів 
оподаткувати свої доходи за короткотерміновим 
свідоцтвом.  
3. Крім того, згідно з проектом фізичні особи - підприємці 
тимчасово до 1 січня 2016 року, які до 1 липня 2011 року 
були зареєстровані платниками єдиного податку в 
установленому законодавством порядку та у разі 
ухвалення Верховною Радою запропонованого проектом 
нового порядку оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва, втрачають право перебувати на 
спрощеній системі оподаткування, можуть 
оподатковувати свої доходи за ставкою 50 відсотків  від 
закріпленої в абзаці ПК України ставки податку на 
доходи фізичних осіб. 

12.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів щодо розгляду 
справ Верховним 
Судом України»  

 

20.10.2011 
Проект №9151 
  
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(26.10.2011) 

Бережна І.Г. 
(Партія 

регіонів)  

За: 268 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/66) 

 

1. Проектом пропонується внести зміни до 
Господарського процесуального кодексу України, 
Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України, Цивільного 
процесуального кодексу України, якими: 
- передбачити повноваження Верховного Суду України 
за результатами перегляду справ приймати нове 
рішення, яке підлягатиме обов’язковому опублікуванню 
на офіційному веб-сайті Верховного Суду України; 
- встановити обов’язок судді використовувати при 
розгляді справ висновки Верховного Суду України щодо 
застосування норм матеріального права; 
- змінити порядок перегляду справ у Верховному Суді 
України: справи переглядатимуться колегією суддів зі 
складу відповідної палати, а у визначених 
процесуальним законом випадках – спільним засіданням 
палат або всім складом Верховного Суду України. 
2. Проект також передбачає зміни до Закону України 
“Про судоустрій і статус суддів”, якими: 
- збільшується кількість посад суддів Верховного Суду 
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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 

України з 20-ти до 48-ми, тобто до кількості суддів, які 
наразі обіймають ці посади; 
- відновлюються судові палати; 
- запроваджується посада Першого заступника Голови 
Верховного Суду України, а також збільшується кількість 
заступників Голови Верховного Суду України з 1-го до 4-
х, які одночасно обійматимуть посади секретарів палат; 
- запроваджуються посади заступників секретарів палат, 
які обиратимуться Пленумом Верховного Суду України; 
- визначаються механізми розгляду справ, які наразі 
накопичилися у Верховному Суді України. 

13. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Загальнодержавну 
програму "Питна вода 
України" на 2006 - 2020 
роки"» 

 

20.10.2011 
Проект №8511 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(27.10.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 253 голоси. 
1. Партія регіонів 

(174/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (2/103) 
2. НУНС (2/66) 

 

1. У проекті пропонується затвердити нову редакцію 
Загальнодержавної цільової програми «Питна вода 
України» на 2011-2020 роки з метою перегляду та 
вдосконалення нормативно-правової бази у сфері 
питного водопостачання та водовідведення у зв’язку з 
розробленням ряду новітніх технологій та обладнання, 
введенням в дію нових нормативно-правових актів, 
якими регулюються питання, пов’язані з виконанням 
Програми. 
2. У проекті визначена мета, принципи та основні 
завдання Програми, визначено основні етапи виконання 
програмних заходів, виписані положення, присвячені 
науково-технічному, організаційному, фінансовому 
забезпеченню виконання Програми, а також контролю за 
її виконанням.  
3. У проекті також зроблена спроба деталізувати основні 
напрями та заходи виконання Програми стосовно 
охорони та раціонального використання джерел питного 
водопостачання, технічного переоснащення систем 
водопровідно-каналізаційного господарства, 
нормативно-правового та науково-технічного 
забезпечення. 

14. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
угоди про розподіл 
продукції" (щодо 

21.10.2011 
Проект №8712 
 

Келестін В.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 257 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(179/193) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/66) 

 

У законопроекті пропонується вилучити з Закону України 
«Про угоди про розподіл продукції» посилання на 
Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що 
можуть надаватися на умовах угод про розподіл 
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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 

переліку ділянок 
надр)»  

 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(27.10.2011) 

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

продукції. Відповідно вираз «включення певної ділянки 
надр до цього Переліку» за текстом Закону пропонується 
замінити словами «проведення конкурсу на укладення 
угоди про розподіл продукції щодо окремої ділянки 
надр». 

15.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
уточнення 
найменувань 
головного 
розпорядника коштів)»  

 

21.10.2011 
Проект №8722 
  
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(28.10.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 268 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/193) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (16/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ (10/103) 
2. НУНС (12/66) 

 
 
 

1. У законопроекті пропонується внести зміни до 
додатків Загальнодержавної цільової екологічної 
програми поводження з радіоактивними відходами, 
затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну 
цільову екологічну програму поводження з 
радіоактивними відходами» та  додатку до 
Загальнодержавної програми зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» 
на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом 
України «Про Загальнодержавну програму зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення 
об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему».  
2. Відповідним чином пропонується замінити: слова 
«МНС», «Мінпаливенерго» словами «ДАЗВ і 
«Міненерговугілля»,  та  «Мінрегіонбуд» та 
«Мінжитлокомунгосп» на «Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України». 

 


	«Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об'єкту житлової нерухомості)»
	«Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об'єкту житлової нерухомості)»
	«Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об'єкту житлової нерухомості)»
	«Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об'єкту житлової нерухомості)»
	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів»
	«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
	«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо упорядкування функцій органів державного нагляду в електроенергетиці) з пропозиціями Президента України від 10.06.2011
	«Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку» з пропозиціями Президента України вiд 20.05.2011
	«Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку» з пропозиціями Президента України вiд 20.05.2011
	«Про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на окремі види сільськогосподарських культур»
	«Про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на окремі види сільськогосподарських культур»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо виплати одноразової грошової допомоги при звільненні)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо виплати одноразової грошової допомоги при звільненні)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо продовження військової служби за новим контрактом)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо продовження військової служби за новим контрактом)»
	«Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про страхування" (щодо приведення у відповідність законодавства)»
	«Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про страхування" (щодо приведення у відповідність законодавства)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом України»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом України»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки"»
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