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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 16 Бюджетного 
кодексу України щодо 
казначейських 
рахунків» 

Комітет з питань 
бюджету 

 

2.10.2012 
Проект № 

11220 
 

Закон 
прийнято 

(02.10.2012) 

Лук'янов В. В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 257 голос. 
1. Партія регіонів 

(183/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Законопроектом пропонується дозволити 
використання боргових інструментів з метою 
ефективного управління ліквідністю єдиного 
казначейського рахунку, в тому числі збільшувати 
обсяги державних запозичень у разі необхідності 
покриття тимчасових касових розривів державного 
бюджету на здійснення фінансування програм 
соціально-економічного розвитку та недопущення 
їх недофінансування протягом року за умови 
дотримання граничного обсягу державного боргу 
на кінець бюджетного періоду.   

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
 

2. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо відміни 
реєстрації декларації 
про відповідність» 

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

2.10.2012 
Проект № 

11242 
 

Закон 
прийнято 

(02.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 238 голос. 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. Народна Партія 

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

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

 

Проектом Закону пропонується внести зміни до 
статті 32 Закону України "Про стандарти, технічні 
регламенти та процедури оцінки відповідності" в 
частині виключення положень стосовно 
обов’язкової реєстрації в центральних органах 
виконавчої влади декларації про відповідність, а 
також до законів України "Про підтвердження 
відповідності" і "Про захист прав споживачів" 
стосовно виключення вимоги зазначати у 
супровідних документах реєстраційні номери 
декларацій. 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
 

3. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо декларування 
майна, доходів, витрат 
і зобов'язань 
фінансового 
характеру» 

2.10.2012 
Проект № 

11262 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 

Бевз В.А. 
(КПУ) 

За: 254 голос. 
1. Партія регіонів 

(178/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (1/63) 

 

Законопроект, відповідно до пояснювальної 
записки, передбачає усунення неузгодженостей у  
текстах законів України „Про вибори Президента 
України”, „Про судоустрій і статус суддів” і „Про 
Раду міністрів Автономної Республіки Крим” у 
зв’язку з прийняттям 17 травня 2012 року Закону 
України „Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
- Висновок ГНЕУ: 
прийняття 
даного 
законопроекту 
недостатньо 

                                                
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 
боротьби з 
організованою 
злочинністю і 
корупцією 

(04.10.2012) Закону України „Про засади запобігання і протидії 
корупції” (№ 4711-VI). 

обґрунтоване.  

4. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
виготовлення 
документів та бланків 
документів суворого 
обліку або звітності» 

Комітет з питань 
економічної політики 

2.10.2012 
Проект № 

11035 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 234 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. Народна Партія 

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

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

 

У законопроекті пропонується виключити із 24 
законів України положення, які визначають певні 
документи та бланки документів як документи 
(бланки документів) суворого обліку (суворої 
звітності, суворої фінансової звітності). 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
 

5. «Про внесення зміни 
до статті 15 Закону 
України "Про 
Представництво 
Президента України в 
Автономній Республіці 
Крим" (щодо 
управління майном)» 

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

2.10.2012 
Проект № 

11174 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.10.2012) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 255 голос. 
1. Партія регіонів 

(181/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

1. Проектом Закону пропонується внести зміну до 
статті 15 Закону України "Про Представництво 
Президента України в Автономній Республіці 
Крим" та встановити, що управління майном 
Представництва здійснюється у порядку, 
визначеному законодавством, суб'єктом 
управління об'єктами державної власності – 
органом, що забезпечує діяльність Президента 
України.  
2. Крім того, законопроектом передбачається 
покласти на цей же орган і здійснення 
матеріально-технічного забезпечення діяльності 
Представництва. 

Відсутні висновки 
Головного 
юридичного 
управління до 
другого читання 

6. «Про Єдиний 
державний 
демографічний 
реєстр» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 

2.10.2012 
Проект № 

10492 
 

Закон 
прийнято 

(02.10.2012) 

Грицак В. М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 233 голос. 
1. Партія регіонів 

(184/195) 
2. КПУ (17/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

 

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

заради 
майбутнього 

(1/19) 

У Головному науково-експертному управлінні 
розглянуто поданий законопроект, яким 
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 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
проект може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
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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 

меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

державі, знищення документів, що 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 

урахуванням 
зауважень. 

7. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
захист персональних 
даних" (щодо 
удосконалення 
правового 
регулювання у цій 
сфері)» 

Комітет з питань науки 
і освіти 

2.10.2012 
Проект № 

10472-1 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(09.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 244 голос. 
1. Партія регіонів 

(172/195) 
2. КПУ (22/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

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. 
 

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

8. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів (щодо дерегуляції 
господарської 
діяльності з 
проведення робіт із 
землеустрою та 
землеоціночних робіт)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

2.10.2012 
Проект № 

11131 
 

Закон 
прийнято 

(02.10.2012) 

Мірошниченко 
Ю. Р. (Партія 

регіонів) 

За: 232 голос. 
1. Партія регіонів 

(187/195) 
2. Народна Партія 

(20/20)  
3. Реформи заради 
майбутнього (14/19) 

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

 

Законопроект складається з 8 розділів, якими: 
- вносяться зміни до трьох статей Земельного 
кодексу України; 
- вносяться змін до семи статей та доповнення 
двома статтями Закону України «Про 
землеустрій»; 
- внесення змін до восьми статей та доповнення 
двома статтями Закону України «Про оцінку 
земель»; 
- внесення змін до однієї статті та доповнення 
двома статтями Закону України «Про топографо-
геодезичну і картографічну діяльність»; 
- внесення змін до однієї статті Закону України 
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)»; 
- внесення змін до однієї статті Закону України 
«Про Державний земельних кадастр»; 
- внесення змін до однієї статті Закон України 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
проект може бути 
прийнятий 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 

«Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності»; 

9. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
удосконалення 
процедури відведення 
земельних ділянок та 
зміни їх цільового 
призначення» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

2.10.2012 
Проект № 

11116 
 

Закон 
прийнято 

(02.10.2012) 

 
 
 
 

Мірошниченко 
Ю. Р. (Партія 

регіонів) 

За: 238 голос. 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. Народна Партія 

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

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

Законопроектом передбачається внесення змін до 
статей  20,  118, 122, 123, 151, 186, 186-1 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону 
України “Про землеустрій”, метою яких, відповідно 
до пояснювальної записки є спрощення та 
скорочення строків відведення земельних ділянок. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
проект може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень. 

10. «Про внесення змін до 
Земельного кодексу 
України щодо набуття 
права власності на 
землю» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

2.10.2012 
Проект № 

11128 
 

Закон 
прийнято 

(02.10.2012) 

Харлім В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 234 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. Народна Партія 

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

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

 

У законопроекті пропонується внести зміни  до 
Земельного кодексу України, якими уточнюється 
та розширюється коло осіб, які можуть набувати у 
власність земельні ділянки із земель державної та 
комунальної власності. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
проект може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень. 

11. 
 

«Про внесення змін до 
Закону України "Про 
насіння і садивний 
матеріал"» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

2.10.2012 
Проект № 

6598 
 

Закон 
прийнято 

(02.10.2012) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів) 
Терещук С.М. 

(Народна 
Партія) 

Пшонка А.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 240 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

 

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

заради 
майбутнього 

(0/19) 

У проекті пропонується внести зміни до Закону 
України “Про насіння та садивний матеріал”, 
виклавши його в новій редакції.  Суть змін до 
попередньої редакції полягає у приведенні  цього 
Закону у відповідність до Закону України  “Про 
дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності” та адаптації його положень до вимог 
СОТ та ЄС. У проекті, зокрема, уточнюються 
визначення термінів,  що у ньому вживаються,  
склад органів, які здійснюють державне 
управління в галузі насінництва та розсадництва, 
повноваження у даній сфері центрального органу 
виконавчої влади з питань аграрної політики, а 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
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 

також коригуються питання фінансового і 
матеріально-технічного забезпечення 
насінництва, створення страхового насіннєвого 
фонду, порядку формування державного 
резервного насіннєвого фонду набуття права на 
виробництво та використання насіння і садивного 
матеріалу тощо. 

12. «Про внесення змін до 
статті 18 Закону 
України "Про 
організаційно-правові 
основи боротьби з 
організованою 
злочинністю" (щодо 
спрощення 
ліцензування операцій 
з валютою)» 

Комітет з питань 
боротьби з 
організованою 
злочинністю і 
корупцією 

2.10.2012 
Проект № 

10709 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(04.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 237 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. Народна Партія 

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

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

 

Законопроект спрямований, як це зазначено у 
Пояснювальній записці до нього, на мінімізацію 
впливу правоохоронних органів на діяльність 
суб’єктів господарювання та припинення 
виконання невластивих для них функцій при 
видачі Національним банком ліцензій на 
здійснення операцій в іноземній валюті. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління:  
законопроект 
доцільно 
відхилити. 

13. «Про внесення змін до 
Законів України "Про 
архітектурну 
діяльність" та "Про 
ліцензування певних 
видів господарської 
діяльності" (щодо 
ліцензування 
господарської 
діяльності в 
будівництві)» 

Комітет з питань 

2.10.2012 
Проект № 

10131 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 233 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. Народна Партія 

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

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

 

У проекті пропонується вдосконалити державне 
регулювання у сфері містобудування, зокрема, 
уточнити, що ліцензуванню підлягатиме лише 
господарська діяльність, пов‘язана із 
будівництвом об'єкта архітектури, який за 
складністю архітектурно-будівельного рішення та 
(або) інженерного обладнання відноситься до ІV -  
V категорій складності. Причому порядок 
ліцензування, в тому числі розмір плати за видачу 
ліцензії, її копії або дубліката визначатиметься 
Кабінетом Міністрів України. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління:  
проект може бути 
прийнятий 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 

будівництва, 
містобудування і 
житлово-комунального 
господарства та 
регіональної політики 

14. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
державного 
регулювання у сфері 
комунальних послуг» 

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

2.10.2012 
Проект № 

10499 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.10.2012) 

Льовочкіна 
Ю.В. 

Мірошниченко 
Ю.Р.  (Партія 

регіонів) 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

У законопроекті пропонується внести зміни до 
Законів України «Про державне регулювання у 
сфері комунальних послуг», «Про відходи» «Про 
природні монополії», «Про ціни та ціноутворення», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
житлово-комунальні послуги», а також до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
згідно з якими пропонується операції з 
«перероблення та захоронення побутових 
відходів» віднести до сфери діяльності природних 
монополій та суміжних ринків. Пропонується також 
вилучити з повноважень Кабінету Міністрів 
України в галузі ціноутворення визначення 
державних фіксованих та регульованих цін і 
тарифів у сфері перероблення та захоронення 
побутових відходів. Регулювання діяльності цієї 
сфери за проектом має здійснювати Національна 
комісія регулювання ринку комунальних послуг. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління:  
законопроект 
підлягає 
відхиленню. 

15. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
особливості 
забезпечення 
відкритості, прозорості 
та демократичності 
виборів народних 
депутатів 28 жовтня 
2012 року" (щодо 
вдосконалення 
окремих положень)» 

Комітет з питань 

2.10.2012 
Проект № 

11104 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2012) 

Забарський 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(193/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Законопроектом пропонується внести зміни до 
Закону України "Про особливості забезпечення 
відкритості, прозорості та демократичності виборів 
народних депутатів 28 жовтня 2012 року", які, як 
зазначено у пояснювальній записці, направлені на 
вдосконалення окремих його положень. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління:  
проект може бути 
прийнятий у 
другому читанні 
за умови 
урахуванням 
зауважень. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

16. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення 
механізму правового 
регулювання та 
посилення 
відповідальності у 
сфері поводження з 
відходами» 

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

2.10.2012 
Проект № 

10501 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.10.2012) 

Льовочкіна 
Ю.В. 

Мірошниченко 
Ю.Р.  (Партія 

регіонів) 

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(177/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 
 

У проекті пропонується внести зміни до Закону 
України «Про відходи», згідно з якими: 
запроваджуються нові терміни («послуги з 
перероблення відходів», «послуги з захоронення 
відходів», «джерело утворення побутових 
відходів»); уточнюються визначення термінів 
«поводження з відходами», «відходи як вторинна 
сировина», «послуги з вивезення побутових 
відходів», «сортування відходів» тощо; 
розширюється коло обов’язків юридичних та 
фізичних осіб у сфері поводження з відходами 
щодо забезпечення роздільного збирання 
побутових відходів. Крім того пропонується Кодекс 
України про адміністративні правопорушення 
доповнити статтями 152-1, 152-2  щодо 
відповідальності за порушення вимог поводження 
з побутовими відходами та порушення заборони 
на захоронення не оброблених відходів. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління:  
законопроект 
підлягає 
відхиленню. 
 

17.  Проект Кодексу 
цивільного захисту 
України 

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

02.10.2012 
Проект № 

10294 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.10.2012) 

  
Кабінет 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/195)  
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Проектом Кодексу передбачається систематизація 
положень, спрямованих на регулювання відносин 
щодо цивільного захисту, а також унормування 
статусу оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

18. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
виконання 

02.10.2012 
Проект № 

11029 
 

  
Кабінет 

Міністрів 
України 

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/195)  
2. КПУ (24/25) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

У проекті пропонується внести до Господарського 
процесуального, Господарського та Цивільного 
кодексів України, а також до Законів України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: може 
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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 

господарських 
зобов'язань» 

Комітет з питань 
економічної політики 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.10.2012) 

(Азаров М.Я.) 3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

визнання його банкрутом» та «Про виконавче 
провадження» деякі зміни, які спрямовані на 
уточнення наслідків визнання недійсними 
кредитних договорів, порядку прийняття плану 
санації боржника тощо. 

бути прийнятий у 
другому читанні 
за умови 
врахування 
зауважень. 

19. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
виконання угод про 
розподіл продукції» 

Комітет з питань 
економічної політики 

2.10.2012 
Проект № 

11213 
 

Закон 
прийнято 

(02.10.2012) 

Харлім В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 231 голос. 
1. Партія регіонів 

(182/195) 
2. Народна Партія 

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

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

 

У проекті пропонується внести зміни до Кодексу 
України про надра, Земельного та Митного 
кодексів України, законів України «Про угоди про 
розподіл продукції», «Про нафту і газ», «Про 
засади функціонування ринку природного газу», 
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 
валюті»  та деяких інших,  які спрямовані на 
забезпечення сприятливих умов для залучення 
інвестицій у видобуток корисних копалин на 
умовах угод про розподіл продукції. 

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

20. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державне регулювання 
діяльності у сфері 
трансферу 
технологій"» 

Комітет з питань науки 
і освіти 

2.10.2012 
Проект № 

10686 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 260 голос. 
1. Партія регіонів 

(184/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Законопроект передбачає викладення тексту 
Закону у новій редакції, а саме, внесення змін до 
всіх розділів, зокрема у питаннях:  
- уточнення, доповнення та визначення нових 
термінів, що вживаються в Законі; 
- розширення завдань та повноважень 
уповноваженого органу у сфері трансферу 
технологій; 
- проведення моніторингу у сфері трансферу 
технологій; 
- започаткування реєстрації переданих технологій, 
що створені за державні кошти; 
- врегулювання питання джерел фінансування 
діяльності суб’єктів господарювання, що пов’язані 
з трансфером технологій; 
- введення додаткових механізмів стимулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій. 

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

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

2.10.2012 
Проект № 

9728-1 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 264 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

1. Законопроект, як зазначено у пояснювальній 
записці, спрямований на реалізацію вимоги 
Конституції України щодо єдиного громадянства 

Зауваження 
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 

громадянства» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

 
Закон 

прийнято 
(02.10.2012) 

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

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

(стаття 4) шляхом запобігання та скорочення 
випадків подвійного громадянства. 
2. Законопроектом пропонується внести зміни до 
Закону України „Про громадянство України”, 
прийняття яких суттєво зменшить кількість 
випадків подвійного громадянства. 
   

управління: 
законопроект 
потребує 
техніко-
юридичного 
доопрацювання. 

22. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Уповноваженого 
Верховної Ради 
України з прав 
людини" щодо 
національного 
превентивного 
механізму» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

2.10.2012 
Проект № 

11073 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(09.10.2012) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 257 голос. 
1. Партія регіонів 

(181/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Законопроектом передбачається покласти 
виконання функцій національного превентивного 
механізму на Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

23. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
у частині скасування 
вимог щодо 
необхідності 
обов'язкового надання 
паперових витягів, 
виписок з Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб та 
фізичних осіб-
підприємців» 

Комітет з питань 

2.10.2012 
Проект № 

11002 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 242 голос. 
1. Партія регіонів 

(192/195) 
2. Народна Партія 

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

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

 

У проекті з метою спрощення ведення суб’єктами 
господарювання господарської діяльності та 
задоволення потреб органів державної влади у 
одержанні ними відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців через Інтернет пропонується 
виключити з низки законів України норми про 
обов’язкове подання суб’єктами господарювання 
органам державної влади, судам та нотаріусам 
паперових витягів, виписок з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
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 

промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

24. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
систему гарантування 
вкладів фізичних осіб" 
щодо вдосконалення 
діяльності Фонду та 
встановлення 
мінімальної суми 
граничного розміру 
відшкодування 
вкладів» 

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

2.10.2012 
Проект № 

10520 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.10.2012) 

Полунєєв 
Ю.В. (Партія 

регіонів) 

За: 262 голос. 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. КПУ (22/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (1/63) 

 

Цей проект Закону, зокрема,передбачає: 
- встановлення мінімальної суми граничного 
розміру гарантованої суми відшкодування 
вкладникам за їх вкладами у розмірі не менше 150 
000 грн.; 
- надання повноважень адміністративній раді 
Фонду змінювати розмір гарантованої суми 
відшкодування вкладникам за їх вкладами 
виключно у бік збільшення; 
- розширення підстав, за яких припиняються 
повноваження членів адміністративної ради 
Фонду; 
 

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

25. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
проведення перевірок 
у зв'язку з 
припиненням за 
заявницьким 
принципом 
підприємницької 
діяльності фізичних 
осіб-підприємців, які 
не мають найманих 
працівників» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 

2.10.2012 
Проект № 

11005 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(11.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 267 голос. 
1. Партія регіонів 

(191/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до 
Податкового кодексу пропонується зменшити 
строки проведення документальної позапланової 
перевірки щодо фізичних осіб-підприємців, які не 
мають найманих працівників, у зв‘язку із 
припиненням ними підприємницької діяльності. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
направити 
законопроект 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 

та митної політики 
26. «Про внесення змін до 

Податкового кодексу 
України (щодо питань 
оподаткування 
підприємств оборонно-
промислового 
комплексу)» 

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

2.10.2012 
Проект № 

9347 
 

Закон 
прийнято 

(02.10.2012) 

Забарський 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(189/195) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

 

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

заради 
майбутнього 

(7/19) 

У законопроекті пропонується списати 
підприємствам оборонно-промислового комплексу 
суми пені, штрафних (фінансових) санкцій 
(штрафів), у тому числі за якими тривають 
процедури адміністративного або судового 
оскарження та  реструктуризувати на строк до 60 
календарних місяців суми податкового боргу 
станом на 1 жовтня 2011 року. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

27. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
вдосконалення 
оподаткування при 
відчуженні 
транспортних засобів» 

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

2.10.2012 
Проект № 

11122 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.10.2012) 

 

 
 
 

Президент 
України 

Янукович 
В.Ф. 

За: 262 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до 
Податкового кодексу України, Закону України 
«Про збір на обов'язкове державне пенсійне 
страхування»,  Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про державне мито» пропонується: 
- змінити механізм визначення вартості 
транспортних засобів для цілей оподаткування 
операцій з їх продажу податком на доходи 
фізичних осіб; 
- відмінити  сплату збору на обов'язкове 
державне пенсійне страхування при другій і 
наступних реєстраціях транспортних засобів та 
змінити ставки збору при першій державній 
реєстрації транспортних засобів в Україні; 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

28. «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу 
України (щодо 
формування та 
виконання державного 
та місцевих бюджетів)» 

Комітет з питань 
бюджету 

16.10.2012 
Проект № 

11332 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.11.2012) 

Лук’янов В.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 242 голос. 
1. Партія регіонів 

(191/195) 
2. Народна Партія 

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

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

 

У законопроекті шляхом внесення змін до 
Бюджетного кодексу України пропонується 
врегулювати окремі питання формування та 
виконання державного і місцевих бюджетів, а 
також узгодити норми цього Кодексу з  іншими 
законодавчими актами України у зв’язку зі 
створенням державного фонду регіонального 
розвитку.   

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

29. «Про внесення змін до 
пункту 9 розділу VI 
"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
депозитарну систему 
України" щодо 
казначейських 
зобов'язань України» 

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

16.10.2012 
Проект № 

11321 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.10.2012) 

Прасолов І.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 265 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (1/63) 

 

У проекті пропонується внести до п. 9 розділу VІ 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про 
депозитарну систему України» зміни, які мають 
дозволити випускати казначейські зобов‘язання 
України у документарній формі, що передбачено у 
частині 4 статті 11 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок». 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
 

30. «Про державну 
підтримку розвитку 
індустрії програмної 
продукції» з 
пропозиціями 
Президента України від 
15.06.2012 

Комітет з питань науки 
і освіти 

16.10.2012 
Проект № 

8267 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(02.11.2012) 

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 

За: 261 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 (1/63) 

 

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. 
 

Зауваження 
ГНЕУ на 
пропозиції 
президента: 
можуть бути 
підтримані. 
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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 

К.С. КПУ 
31. «Про затвердження 

Загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми протидії 
захворюванню на 
туберкульоз на 2012-
2016 роки» 

Комітет з питань 
охорони здоров'я 

16.10.2012 
Проект № 

11046 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 272 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(19/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (9/63) 

 

Поданим законопроектом пропонується 
затвердити Загальнодержавну цільову соціальну 
програму протидії захворюванню на туберкульоз 
на 2012-2016 роки (далі - Програма), що 
передбачає заходи, спрямовані на зниження 
захворюваності на туберкульоз та смертності від 
цієї хвороби. 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
 

32. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України у зв'язку 
з прийняттям Закону 
України "Про правовий 
статус іноземців та 
осіб без 
громадянства"» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

16.10.2012 
Проект № 

11071 
 

Закон 
прийнято 

(16.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

У законопроекті пропонується внести зміни до 
Кодексу адміністративного судочинства України, 
законів України «Про Службу безпеки України», 
«Про імміграцію», «Про Державну прикордонну 
службу України», «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», що 
мають на меті, як зазначається у пояснювальній 
записці до нього, приведення положень цих 
законодавчих актів у відповідність до Закону 
України «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства». 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
підлягає 
доопрацюванню 
та внесенню на 
повторне друге 
читання. 

33. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
обмежень у 
використанні 
допоміжних 
репродуктивних 
технологій)» 

Комітет з питань сім'ї, 
молодіжної політики, 

16.10.2012 
Проект № 

8282 
 

Повернуто з 
пропозиціями 
Президента 
(02.11.2012) 

Лук'янова К.Є. 
(НУНС)  

Ковалевська 
Ю.С. (Партія 

регіонів) 

За: 250 голос. 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (4/63) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/19) 

У поданому законопроекті, що внесений на заміну 
попереднього, запропоновані зміни до Сімейного 
кодексу України та Основ законодавства України 
про охорону здоров’я, які мають на меті 
встановити обмеження на застосування 
лікувальних програм допоміжних репродуктивних 
технологій. 

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 

спорту та туризму 
34. «Про внесення змін до 

статті 8 Закону України 
"Про збір та облік 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування" (щодо 
сплати єдиного 
внеску)» 

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

16.10.2012 
Проект № 

10671 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(02.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 263 голос. 
1. Партія регіонів 

(187/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

1. У законопроекті пропонується шляхом внесення 
змін до статті 8 Закону України „Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування” переглянути підхід до 
визначення пропорцій розподілу єдиного 
соціального внеску за видами 
загальнообов'язкового державного соціального 
страхування. 
2. Зокрема, шляхом внесення змін до частини 
п’ятнадцятої зазначеної статті запропоновано 
відмінити розподіл єдиного соціального внеску за 
видами загальнообов'язкового державного 
соціального страхування відповідно до класів 
професійного ризику виробництв з урахуванням 
видів їх економічної діяльності, а також 
переглянути ставки відрахувань з визначеної 
законом бази нарахування для бюджетних 
установ, підприємств, установ і організацій, в яких 
працюють інваліди, для найманих працівників, 
військовослужбовців, державних службовців та ін. 
3. Передбачається встановлення наступних 
пропорцій розподілу єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування: на загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування (до солідарної системи) - 
85,53 відсотка; на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття - 
5,09 відсотка; на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності, - 3,64 відсотка;  
на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими 
похованням, - 5,74 відсотка.  
4. У змінах до частини вісімнадцятої статті 8 

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 

передбачається розподіляти суму єдиного внеску 
у розмірі 34,7 відсотка, що встановлена для 
військових частин та органів, які виплачують 
грошове забезпечення військовослужбовцям, 
особам рядового і начальницького складу, а також 
суму єдиного внеску у розмірі 2,6 відсотка 
грошового забезпечення для військовослужбовців 
та осіб рядового і начальницького складу у таких 
пропорціях: на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття – 
5,63 відсотка; на загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування (до солідарної системи) - 
94,37 відсотка. 

35. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
оптимізації 
повноважень органів 
виконавчої влади у 
сфері екології та 
природних ресурсів, у 
тому числі на 
місцевому рівні)» 

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

16.10.2012 
Проект № 

10218 
 

Закон 
прийнято 

(16.10.2012) 

Мірошниченко 
Ю. Р. (Партія 

регіонів) 

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(183/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (2/98) 
2. НУНС (2/63) 

 

Проект спрямований на вдосконалення 
законодавчого регулювання відносин, пов‘язаних  
з виконанням функцій державного управління в 
галузі охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання 
природних ресурсів органами виконавчої влади, 
уточнення повноважень окремих центральних 
органів виконавчої влади  з питань реалізації 
державної політики у даній сфері.  

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління:  
законопроект 
підлягає 
відхиленню. 

36. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо оформлення 
спадщини» 

Комітет з питань 

16.10.2012 
Проект № 

11047 
 

Закон 
направлено 

Шпак В.Ф. 
(Народна 
Партія) 

За: 288 голос. 
1. Партія регіонів 

(189/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

1. БЮТ (13/98) 
2. НУНС (8/63) 

 

У проекті пропонується внести до Цивільного 
кодексу України та  Закону України «Про нотаріат» 
зміни, згідно з якими посадовим особам сільських, 
селищних рад та інших органів місцевого 
самоврядування у населених пунктах, де немає 
нотаріусів, надаватиметься право здійснювати 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
підлягає 
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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 

правової політики на підпис 
Президенту 
(22.10.2012) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

нотаріальні дії щодо спадщини.  відхиленню. 

37. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
визначення сторін 
колективних 
переговорів» 

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

16.10.2012 
Проект № 

10106 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(02.11.2012) 

Хара В.Г. 
(Партія 

регіонів) 
Шевчук О.Б. 

(БЮТ)  
Сухий Я.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(187/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (1/63) 

 

1. У поданому шляхом внесення змін до законів 
України «Про колективні договори та угоди», «Про 
Кабінет Міністрів України», «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)», «Про загальнообов‘язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття», 
«Про загальнообов‘язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про 
загальнообов‘язкове державне соціальне 
страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими 
похованням», «Про розмір внесків на деякі види 
загальнообов‘язкового державного соціального 
страхування» пропонується привести їх 
положення у відповідність до норм Закону України 
“Про соціальний діалог в Україні» у частині 
визначення рівнів укладення угод та сторін 
колективного договору - національної, галузевої 
та територіальної угод.  
2. Переважна більшість змін до зазначених законів 
стосується заміни терміну «власник або 
уповноважений ним орган» на «роботодавець», в 
окремих випадках – на «роботодавець або 
уповноважена ним особа, організація, об‘єднання 
організацій». 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

38. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
діяльності 
Міністерства 
внутрішніх справ, 

16.10.2012 
Проект № 

10219 
 

Закон 
прийнято 

Мірошниченко 
Ю. Р. (Партія 

регіонів) 

За: 260 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

1. Проект розроблено, як це зазначається у 
Пояснювальній записці до нього,  у зв’язку із 
необхідністю приведення законодавства у 
відповідність до Конституції України в частині 
перерозподілу повноважень між Президентом 
України та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
може бути 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

Міністерства 
надзвичайних 
ситуацій, Міністерства 
регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства, інших 
центральних органів 
виконавчої влади, 
діяльність яких 
спрямовується та 
координується через 
відповідних міністрів)» 

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

(16.10.2012) 4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

проведенням адміністративної реформи, законів 
України "Про Кабінет Міністрів України", "Про 
центральні органи виконавчої влади", а також у 
зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 
9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади". 
2. Для цього законопроектом пропонується 
внесення змін до 50 законодавчих актів України, 
які регулюють питання діяльності 8 центральних 
органів виконавчої влади, а саме Міністерства 
внутрішніх справ, Державної міграційної служби, 
Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної 
служби гірничого нагляду та промислової безпеки, 
Державного агентства з управління зоною 
відчуження, Державної інспекції техногенної 
безпеки України, Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, Державної архітектурно-будівельної 
інспекції. 

прийнято в 
другому читанні 
за умови 
врахування 
висловлених 
зауважень. 

39. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
діяльності 
Міністерства освіти і 
науки, молоді та 
спорту України, 
Міністерства охорони 
здоров'я, Міністерства 
енергетики та вугільної 
промисловості, інших 
центральних органів 
виконавчої влади, 
діяльність яких 
спрямовується та 
координується через 
відповідних міністрів, 

16.10.2012 
Проект № 

10220 
 

Закон 
прийнято 

(16.10.2012) 

Мірошниченко 
Ю. Р. (Партія 

регіонів) 

За: 260 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Законопроект, як зазначається у Пояснювальній 
записці, розроблений з метою приведення 
законодавчих актів України, що регулюють 
суспільні відносини у різних сферах, «у 
відповідність із Конституцією України, в частині 
перерозподілу повноважень між Президентом 
України та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з 
проведенням адміністративної реформи, 
законами України «Про Кабінет Міністрів України», 
“Про внесення змін до Закону України “Про 
Кабінет Міністрів України” «Про центральні органи 
виконавчої влади», а також у зв’язку з прийняттям 
Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 
1085 «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади»(пункти 1, 2). 

- Відсутні 
висновки 
Головного 
юридичного 
управління до 
другого читання. 
- Висновок ГНЕУ: 
за результатами 
розгляду у 
першому читанні 
законопроект 
доцільно 
направити на 
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 

Державного комітету 
телебачення і 
радіомовлення)» 

Комітет з питань науки 
і освіти 

40. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
діяльності 
Міністерства юстиції, 
Міністерства культури, 
інших центральних 
органів виконавчої 
влади, діяльність яких 
спрямовується та 
координується через 
відповідних міністрів, 
а також Державного 
космічного агентства)» 

Комітет з питань 
культури і духовності 

16.10.2012 
Проект № 

10221 
 

Закон 
прийнято 

(16.10.2012) 

Мірошниченко 
Ю. Р. (Партія 

регіонів) 

За: 262 голос. 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (2/98) 
2. НУНС (2/63) 

 

Законопроект, як зазначається у Пояснювальній 
записці, розроблений з метою приведення 
законодавчих актів України, що регулюють 
суспільні відносини у сферах, зокрема, архівної 
справи, діловодства, створення і функціонування 
державної системи страхового фонду 
документації, виконання кримінальних покарань, 
захисту персональних даних, державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, культури та мистецтв, охорони 
культурної спадщини, вивезення, ввезення і 
повернення культурних цінностей, кінематографії, 
міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав 
національних меншин України, космічної 
діяльності, «у відповідність із Конституцією 
України, в частині перерозподілу повноважень між 
Президентом України та Кабінетом Міністрів 
України у зв’язку з проведенням адміністративної 
реформи, законами України «Про Кабінет 
Міністрів України», “Про внесення змін до Закону 
України “Про Кабінет Міністрів України” «Про 
центральні органи виконавчої влади», а також у 
зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 
9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади» 
(пункти 1, 2). 

- Відсутні 
висновки 
Головного 
юридичного 
управління до 
другого читання. 
- Висновок ГНЕУ: 
за результатами 
розгляду у 
першому читанні 
законопроект 
доцільно 
направити на 
доопрацювання. 

41. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
діяльності 

16.10.2012 
Проект № 

10222 
 

Мірошниченко 
Ю. Р. (Партія 

регіонів) 

За: 258 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

У законопроекті пропонується привести 
законодавчі акти України у сферах, зокрема, 
державної аграрної політики, політики у сфері 
сільського господарства та з питань продовольчої 

- Відсутні 
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 

Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства, 
Міністерства 
соціальної політики, 
інших центральних 
органів виконавчої 
влади, діяльність яких 
спрямовується та 
координується через 
відповідних міністрів)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

Закон 
прийнято 

(16.10.2012) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

безпеки держави, в галузях рибного господарства, 
водних живих ресурсів, безпеки мореплавства 
суден флоту рибного господарства, ветеринарної 
медицини, у сферах карантину та захисту рослин, 
охорони прав на сорти рослин, земельних 
відносин, лісового та мисливського господарства, 
зайнятості населення та трудової міграції, 
трудових відносин, соціального захисту 
населення, з питань сім'ї та дітей, а також захисту 
прав депортованих за національною ознакою осіб, 
які повернулися в Україну,  у відповідність до 
Конституції України в частині перерозподілу 
повноважень між Президентом України та 
Кабінетом Міністрів України. 

управління до 
другого читання. 
- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 

42. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
діяльності 
Міністерства фінансів, 
Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі, інших 
центральних органів 
виконавчої влади, 
діяльність яких 
спрямовується та 
координується через 
відповідних міністрів)» 

Комітет з питань 
економічної політики 

16.10.2012 
Проект № 

10223 
 

Закон 
прийнято 

(16.10.2012) 

Мірошниченко 
Ю. Р. (Партія 

регіонів) 

За: 265 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Законопроект, як зазначається у пояснювальній 
записці, розроблений з метою приведення 
законодавчих актів України, що регулюють 
суспільні відносини у відповідних сферах 
суспільного життя, «у відповідність із Конституцією 
України, в частині перерозподілу повноважень між 
Президентом України та Кабінетом Міністрів 
України у зв’язку з проведенням адміністративної 
реформи, законами України «Про Кабінет 
Міністрів України», «Про центральні органи 
виконавчої влади», а також у зв’язку з прийняттям 
Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 
1085 «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» (пункти 1, 2). 

- Відсутні 
висновки 
Головного 
юридичного 
управління до 
другого читання. 
- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 

 


	«Про внесення змін до статті 16 Бюджетного кодексу України щодо казначейських рахунків»
	«Про внесення змін до статті 16 Бюджетного кодексу України щодо казначейських рахунків»
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	«Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про відповідність»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про відповідність»Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру»Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності»Комітет з питань економічної політики
	«Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" (щодо управління майном)»
	«Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" (щодо управління майном)»Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
	«Про Єдиний державний демографічний реєстр»
	«Про Єдиний державний демографічний реєстр»Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	«Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних" (щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних" (щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері)»Комітет з питань науки і освіти
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо набуття права власності на землю»
	«Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо набуття права власності на землю»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал"»
	«Про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал"»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (щодо спрощення ліцензування операцій з валютою)»
	«Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (щодо спрощення ліцензування операцій з валютою)»Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
	«Про внесення змін до Законів України "Про архітектурну діяльність" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування господарської діяльності в будівництві)»
	«Про внесення змін до Законів України "Про архітектурну діяльність" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування господарської діяльності в будівництві)»Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг»Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики
	«Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року" (щодо вдосконалення окремих положень)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року" (щодо вдосконалення окремих положень)»Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами»
	Проект Кодексу цивільного захисту України
	Проект Кодексу цивільного захисту УкраїниКомітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань»Комітет з питань економічної політики
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції»Комітет з питань економічної політики
	«Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"»
	«Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"»Комітет з питань науки і освіти
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства»Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	«Про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо національного превентивного механізму»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо національного превентивного механізму»Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	«Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов'язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
	«Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов'язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва
	«Про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо вдосконалення діяльності Фонду та встановлення мінімальної суми граничного розміру відшкодування вкладів»
	«Про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо вдосконалення діяльності Фонду та встановлення мінімальної суми граничного розміру відшкодування вкладів»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих працівників»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих працівників»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо формування та виконання державного та місцевих бюджетів)»
	«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо формування та виконання державного та місцевих бюджетів)»Комітет з питань бюджету
	«Про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" щодо казначейських зобов'язань України»
	«Про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" щодо казначейських зобов'язань України»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки»
	«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки»Комітет з питань охорони здоров'я
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"»Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій)»Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму
	«Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо сплати єдиного внеску)»
	«Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо сплати єдиного внеску)»Комітет з питань соціальної політики та праці
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні)»Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо оформлення спадщини»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо оформлення спадщини»Комітет з питань правової політики
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення сторін колективних переговорів»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення сторін колективних переговорів»Комітет з питань соціальної політики та праці
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів)»Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення)»Комітет з питань науки і освіти
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства)»Комітет з питань культури і духовності
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів)»
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