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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 адміністративні 
послуги» з 
пропозиціями 
Президента України від 
17.07.2012 
 
 
Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

6.09.2012 
Проект № 

9435 
 
 
 

Повторно 
прийнято з 

пропозиціями 
Президента 
(06.09.2012) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 235 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/194) 
2. Народна Партія 

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

 

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

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

- Висновки ГНЕУ 
Апарату ВРУ на 
пропозиції 
Президента: 
пропозиції є 
слушними, проте 
вони можуть бути 
реалізовані 
шляхом внесення 
змін до Закону 
України «Про 
адміністративні 
послуги» після 
набрання ним 
чинності. 
- Підтримано всі 6 
пропозиції 
Президента.  

                                                
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 

- передбачити надання адміністративних послуг 
через центри надання адміністративних послуг; 
- запровадити інститут адміністратора центру 
надання адміністративних послуг; 
- визначити механізм взаємодії центрів надання 
адміністративних послуг з адміністративними 
органами; 
- функціонування Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг; 
- надання адміністративних послуг шляхом 
використання засобів телекомунікації  під час 
надання адміністративних послуг; 
- передбачити персональну відповідальність за 
виконання вимог цього Закону на керівників 
адміністративних органів, посадових і службових 
осіб, які уповноважені відповідно до закону 
надавати адміністративні послуги, та  на 
адміністраторів. 

2. «Про стимулювання 
інвестиційної 
діяльності у 
пріоритетних галузях 
економіки з метою 
створення нових 
робочих місць» 

Комітет з питань 
економічної політики 

6.09.2012 
Проект № 

11026 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(06.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

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

заради 
майбутнього 

(9/19) 

У проекті пропонується дозволити здійснювати 
емісію казначейських зобов‘язань України в 
іноземній валюті 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
 

3. «Про засади 
запобігання та протидії 
дискримінації в 
Україні» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 

6.09.2012 
Проект № 

10468 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 240 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/194) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія         
(20/20) 

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

заради 
майбутнього 

(0/19) 

Проектом Закону передбачається встановити, що 
у разі виникнення, переходу або припинення 
права власності на житловий будинок, будівлю 
або споруду з одночасним виникненням, 
переходом або припиненням речових прав на 
земельну ділянку, на якій вони розташовані, 
подається одна заява про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень на такі об’єкти. 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
законопроект 
потребує 
внесення на 
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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 

міжнаціональних 
відносин 

(13.09.2012) повторне друге 
читання. 

4. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
нотаріат» 

Комітет з питань 
правової політики 

6.09.2012 
Проект № 

10364 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(17.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 253 голос. 
1. Партія регіонів 

(180/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Законопроект передбачає встановлення 
ефективного позасудового забезпечення охорони 
й захисту законних прав і інтересів громадян, 
установ, підприємств, організацій, територіальних 
громад та держави, заснованого на єдиних 
принципах, формах і методах організації та 
здійснення нотаріальної діяльності, а також 
розвитку міжнародних стосунків та співпраці 
України з іншими державами.   
Проектом також передбачено запобігання 
“монополізації” нотаріальної діяльності, 
використанню нотаріату як виду бізнесу, розвитку 
інших негативних тенденцій, що порушують 
принципи незалежності та неупередженості 
нотаріуса, його організаційної та економічної 
самостійності, принцип законності нотаріальної 
діяльності. 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
законопроект 
потребує 
внесення на 
повторне друге 
читання. 

5. «Про проведення 
економічного 
експерименту щодо 
державної підтримки 
суднобудівної 
промисловості» 

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

6.09.2012 
Проект № 

10360 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.09.2012) 

Наконечний 
В.Л. (Партія 

регіонів) 
Каракай Ю.В. 

(Партія 
регіонів)  

За: 265 голос. 
1. Партія регіонів 

(187/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (1/63) 

 

У законопроекті пропонується запровадити 
терміном до 2018 року економічний експеримент у 
суднобудівній галузі України задля створення 
умов для ефективного використання виробничого 
та науково-технічного потенціалу суднобудівних 
підприємств, поліпшенню їх фінансового 
становища. 
Експеримент пропонується поширити на 
підприємства суднобудівної промисловості (клас 
30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 
розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) та дослідно-
конструкторські організації (клас 72.19 група 72.1 
розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 
71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що 
надають послуги підприємствам суднобудівної 
промисловості. 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
деякі положення 
законопроекту 
не відповідають  
Конституції 
України, а 
законопроект в 
цілому потребує 
доопрацювання. 

6. «Про внесення зміни 
до пункту 4 розділу ХХІ 

6.09.2012 
Проект № 

Кабінет 
Міністрів 

За: 260 голос. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

Законопроектом передбачається внести зміни до 
розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" 

- Висновок 
Гловного 
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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 

"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Митного кодексу 
України щодо 
особливостей 
оподаткування 
суб'єктів 
господарювання, які 
реалізують 
інвестиційні проекти у 
пріоритетних галузях 
економіки» 

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

11027 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.09.2012) 

України 
(Азаров М.Я.) 

(187/194) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

 Митного кодексу України та звільнити від сплати 
ввізного мита до 1 січня 2018 року ввезення 
суб’єктами господарювання під час реалізації 
інвестиційних проектів у пріоритетних галузях 
економіки устаткування (обладнання) та 
комплектуючих до них, крім підакцизних, для 
потреб власного виробництва, пов'язаного з 
реалізацією інвестиційних проектів, якщо такі 
товари не були у використанні, не виробляються 
та не мають аналогів в Україні. 

юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ:  
- зазначені зміни 
не було 
предметом 
розгляду 
парламенту при 
прийнятті цього 
законопроекту 
за основу, що є 
порушенням 
вимог статті 116 
Регламенту 
Верховної Ради 
України; 
-запропонові 
зміни не не 
узгоджується із 
частиною 
третьою статті 
27 Бюджетного 
кодексу України 
та підпунктом 
4.1.9 пункту 4.1 
статті 4 
Податкового 
кодексу України. 

7. «Про внесення змін до 
розділу ХХ "Перехідні 
положення" 
Податкового кодексу 
України щодо 
особливостей 
оподаткування 
суб'єктів 
господарювання, які 

6.09.2012 
Проект № 

11028 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 254 голос. 
1. Партія регіонів 

(180/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

1. У законопроекті пропонується для суб’єктів 
господарювання, які реалізують інвестиційні 
проекти у пріоритетних галузях економіки 
встановити ставку податку на прибуток з 1 січня 
2013 року на рівні 0 відсотків, а  з 1 січня 2018 
року по 31 грудня 2022 року  -  8 відсотків.  
2. Крім того, такі підприємства при ввезенні у 
митному  режимі  імпорту  на  митну  територію  
України устаткування,  обладнання  та 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ:  
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

реалізують 
інвестиційні проекти у 
пріоритетних галузях 
економіки» 

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

комплектуючих,  що не виробляються в Україні, 
для використання у господарській  діяльності,  
матимуть право видавати митному органу 
податковий вексель  на  суму  податкового  
зобов'язання  з  податку на додану вартість,   
визначену   у   такій   митній   декларації,  строк 
погашення якого настане на 60-й календарний 
день з дати його видачі митному органові. 

з наступним 
поданням на 
третє читання. 

8. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо ринків 
фінансових послуг» 

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

6.09.2012 
Проект № 

9583 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 245 голос. 
1. Партія регіонів 

(171/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

У проекті з метою підвищення операційної 
незалежності та посилення інституційної 
спроможності державних колегіальних органів, що 
здійснюють державне регулювання на ринках 
фінансових послуг, пропонується скасувати 
необхідність попереднього погодження частини 
проектів регуляторних актів у цій сфері з 
спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади з питань державної 
регуляторної політики та уточнити строк 
оприлюднення зазначених актів. 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ:  
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

9. «Про деякі питання 
заборгованості 
підприємств оборонно-
промислового 
комплексу - учасників 
Державного концерну 
"Укроборонпром" та 
забезпечення їх 
стабільного розвитку» 

Комітет з питань 
національної безпеки і 
оборони 

6.09.2012 
Проект № 

10034 
 

Закон 
прийнято 

(06.09.2012) 

Забарський 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 240 голос. 
1. Партія регіонів 

(185/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

 

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

заради 
майбутнього 

(0/19) 

1. У законопроекті пропонується списати 
заборгованість підприємств оборонно-
промислового комплексу з платежів до Пенсійного 
фонду України, Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття, 
Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України, а також  заборгованість цих 
підприємств за теплову енергію та природний газ, 
електричну енергію, водопостачання та 
водовідведення та пені, штрафні і фінансові 
санкції, що нараховані на цю заборгованість перед 
суб’єктами господарювання, які виробляють та 
постачають такі послуги.  

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  
- Висновок ГНЕУ: 
пропозиції 
проекту не 
узгоджуються з 
рядом діючих 
законодавчих 
актів, а також 
потребують 
суттєвого 
техніко-
юридичного 
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 

2. Одночасно, у проекті пропонується  у межах 
списаної заборгованості  підприємствам 
оборонно-промислового комплексу списати  
заборгованість суб’єктів господарюванні, які 
надавали послуги  з постачання теплової енергії, 
природного газу, електричної енергії, 
водопостачання та водовідведення,  відповідно 
перед  тими суб’єктами господарювання, які 
поставляли природний газ, електроенергію і, 
зокрема, перед оптовими постачальниками 
електроенергії, Національною акціонерною 
компанією «Нафтогаз України» та  Державним 
агентством резерву України. 

10. «Про розміщення, 
проектування та 
будівництво 
енергоблоків № 3 і 4 
Хмельницької атомної 
електричної станції» 

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

6.09.2012 
Проект № 

11088 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 253 голос. 
1. Партія регіонів 

(180/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

У законопроекті пропонується визначити правові 
засади розміщення, проектування та будівництва 
енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС. 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
- Узагальнюючий 
висновок ГНЕУ: 
законопроект 
може бути 
прийнятий за 
основу з 
урахуванням 
висловлених 
зауважень. 

11. «Про державні лотереї 
в Україні» з 
пропозиціями 
Президента України від 
17.08.2012 

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

6.09.2012 
Проект № 

8652 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.09.2012) 

Полунєєв Ю. 
В. (Реформи і 

порядок), 
Корж В.П. 

(Партія 
регіонів) 

За: 265 голос. 
1. Партія регіонів 

(190/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

Проектом Закону пропонується розглядати 
лотерейну діяльність як монопольну  діяльність 
держави на запровадження лотерей, змістом якої 
є заборона запровадження та проведення на 
території України усіх лотерей, крім державних 
лотерей, які проводяться операторами лотерей, 
що одержали право на їх проведення у порядку, 
визначеному  Законом та обмеженні конкуренції 
між діючими операторами лотерей. 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиції 
Президента 
України (без 
вимоги про 
необхідність 
наявності досвіду 
роботи на 
лотерейному 
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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 

ринку для 
оператора 
державних 
лотерей) варті 
врахування. 
-  Враховано всі 
33 пропозиції 
Президента 
України.  

12. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
розмежування земель 
державної та 
комунальної 
власності» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

6.09.2012 
Проект № 

10043 
 

Закон 
прийнято 

(18.09.2012) 

Бевзенко В. 
Ф.(Партія 
регіонів),  
Ткач Р. В. 
(НУНС), 

Мельник С. А. 
(Партія 

регіонів), 
Терещук С. М. 

(Народна 
Партія) 

За: 242 голос. 
1. Партія регіонів 

(191/194) 
2. Народна Партія 

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

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

 

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

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ:  
законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

13.  «Про внесення зміни 
до статті 16 Закону 
України "Про державну 
реєстрацію речових 
прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень" 
(щодо права 
власності)» 

Комітет з питань 
економічної політики 

6.09.2012 
Проект № 

10577 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М. Я) 

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/194)  
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (1/63) 

 

У проекті пропонується спростити процедуру 
державної реєстрації речових прав у випадку 
одночасного виникнення, переходу та припинення 
таких прав на житловий будинок, будівлю чи 
споруду та земельну ділянку, на якій вони 
розташовані шляхом подання однієї заяви про 
реєстрацію про державну реєстрацію. 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ:  
положення 
законопроекту 
суперечать 
Конституції 
України. 

14. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
банки і банківську 
діяльність" щодо 
державного 

18.09.2012 
Проект № 

11202 
 

Закон 

Просолов І.М. 
(Партія 

регіонів)  

За: 235 голос 
1. Партія регіонів 

(187/195) 
2. Народна Партія 

(20/20) 

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

У законопроекті  визначаються особливості 
правового статусу державного земельного 
(іпотечного)  банку. Зокрема, пропонується:  
формувати статутний капітал державного 
земельного банку за рахунок грошових внесків та 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  
- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

земельного банку» 

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

направлено 
на підпис 

Президенту 
(24.09.2012) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

внесків у вигляді земельних ділянок; надати право 
державному земельному банку  право 
здійснювати операції з земельними ділянками та 
майновими правами на земельні ділянки 
відповідно до законодавства України в сфері 
земельних відносин та свого статуту; надати 
Національному банку України право визначати 
особливості  видачі державному земельному 
банку банківської ліцензії, регулювання та нагляду 
за державним земельним банком з урахуванням 
специфіки його діяльності; встановити, що дія 
Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» поширюється на відносини, пов’язані з 
функціонуванням державного земельного банку в 
частині, що не суперечить нормам спеціального 
законодавства в сфері земельних відносин. 

потребує 
доопрацювання. 

15. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту" (щодо 
учасників бойових дій 
та інвалідів Великої 
Вітчизняної війни)» 

Комітет у справах 
пенсіонерів, ветеранів 
та інвалідів 

18.09.2012 
Проект № 

11096 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(20.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

Азаров М.Я. 

За: 272 голос 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

1. БЮТ (9/98) 
2. НУНС (2/63) 

Проектом Закону передбачається посилити 
соціальний захист учасників бойових дій та 
інвалідів війни ІІ-ІІІ груп періоду Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким 
виповнилося 85 років, та створити  належні умови 
для їх життєзабезпечення, а також поширити 
пільги,  які передбачені для інвалідів війни І групи,  
на учасників бойових дій, інвалідів війни ІІ-ІІІ груп  
періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, 
яким виповнилося 85 років. 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  
- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
може бути взятий 
за основу з 
врахуванням 
зауважень та 
пропозицій. 

16. «Про виробництво та 
обіг органічної 
сільськогосподарської 
продукції та сировини» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

18.09.2012 
Проект № 

9707 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 

Кармазін Ю.А. 
(НУНС)  

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів)  
Шаров І.Ф. 
(Народна 
Партія) 

За: 262 голос 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. КПУ (22/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (3/63) 

1. Законопроект розроблено з урахуванням вимог 
Постанови Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 
2007 року «Про органічне виробництво та 
маркування органічних продуктів та про 
скасування Регламенту (ЄЕС) № 2092/91», 
Постанови Комісії ЄС 889/2008 від 5 вересня 2008 
р. «Детальні правила щодо органічного 
виробництва, маркування і контролю для 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  
- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
може бути взятий 
за основу з 
врахуванням 
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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 

(27.09.2012) Кириленко І.Г. 
(БЮТ)  

впровадження Постанови Ради (ЄС) №834/2007 
стосовно органічного виробництва і маркування 
органічних продуктів», Кодексу Аліментаріус 
«Керівні положення з виробництва, переробки, 
маркування та реалізації органічних продуктів». 
2. Проектом пропонується визначити правові, 
економічні, соціальні та організаційні основи 
виробництва та реалізації органічної продукції, 
встановлюються вимоги до вирощування, 
виробництва, переробки, сертифікації, 
маркування, перевезення, зберігання та реалізації 
органічної продукції та сировини. 
3. Основні положення законопроекту спрямовані 
на впровадження: 
- системи контролю на всіх етапах виробництва 
органічної продукції з метою гарантування 
впевненості споживачів у продуктах та сировині, 
маркованих як органічні; 
- впровадження процедури атестації виробництва 
(вирощування), переробки та зберігання 
органічної продукції (сировини), реєстрації 
суб’єктів виробництва; 
- впровадження сертифікації органічної продукції 
(сировини) та земель; 
-  встановлення положень щодо державної 
політики в цій сфері; 
- встановлення механізмів державної підтримки 
такої діяльності. 

зауважень та 
пропозицій. 

17. «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу 
України щодо 
посилення 
відповідальності за 
фальшування марок 
акцизного збору» 

Комітет з питань 

18.09.2012 
Проект № 

4736 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.09.2012) 

Грицак В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 242 голос 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

3.Реформи 
заради 

майбутнього 
(2/19) 

1. Законопроектом пропонується внести до статей 
199 та 216 КК зміни, суть яких полягає у включенні 
до переліку передбачених статтею 199 предметів 
злочину (нині ними є гроші, державні цінні папери 
та білети державної лотереї) марок акцизного 
збору та голографічних захисних елементів.  
2. Одночасно пропонується виключити згадку про 
ці предмети з тексту статті 216 КК «Незаконне 
виготовлення, підроблення, використання або 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

збут незаконно виготовлених, одержаних чи 
підроблених марок акцизного збору чи 
контрольних марок».  
3. Крім того, передбачено доповнення санкції ч. 2 
ст. 199 КК таким додатковим видом кримінального 
покарання, як конфіскація майна. 

та внесення на 
повторне друге 
читання. 

18. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
функціонування 
платіжних систем та 
розвитку безготівкових 
розрахунків)» 

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

18.09.2012 
Проект № 

10656 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.09.2012) 

Національний 
банк України 

(Арбузов С.Г.)  

За: 260 голос 
1. Партія регіонів 

(187/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

У законопроекті шляхом внесення змін до законів 
України «Про Національний банк України», «Про 
платіжні системи та переказ коштів в Україні», 
«Про фінансові послуги та державне рулювання 
ринків фінансових послуг України»,  «Про захист 
прав споживачів»,  «Про державну податкову 
службу в Україні»,  «Про електронний цифровий 
підпис», Цивільного та Кримінального  кодексів 
України,  Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, пропонується: 
1) визначити порядок ведення Національним 
банком України  реєстру платіжних систем і 
систем розрахунків в Україні; 
2) врегулювати порядок випуску та використання 
електронних грошей; 
 3) надати Державній податковій службі право 
здійснювати контроль за дотриманням порядку 
проведення готівкових розрахунків за товари 
(послуги) та вимог щодо забезпечення суб’єктами 
господарювання можливості розрахунків за товари 
(послуги) з використанням електронних платіжних 
засобів. 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання 
та уточнення 

19. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Національній банк 
України" (щодо 
організації готівково-
грошового обігу)» 

Комітет з питань 

18.09.2012 
Проект № 

7127 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(21.09.2012) 

Воропаєв 
Ю.М (Партія 

регіонів) 

За: 262 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) 

Законопроектом передбачається внести до Закону 
України "Про Національний банк України" такі 
зміни: 
- здійснення Національним банком України 
нагляду за платіжними системами відповідно до 
законодавства та ведення реєстру платіжних 
систем, їх членів/учасників. 
- віднесення до повноважень Національного банку 
України здійснення організації готівково-грошового 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
законопроект 
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 

фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

обігу, встановлення обмежень  щодо 
використання систем захисту, платіжних ознак та 
відтворення елементів дизайну банкнот та монет, 
а також правил випуску обробки, вилучення з обігу 
та знищення готівки;  
- віднесення до компетенції Національного банку 
України виготовлення орденів, медалей, 
нагрудних знаків до почесних звань України, 
нагрудних знаків лауреатів державних премій 
України і президентських відзнак, а також 
документів, що посвідчують нагородження ними.  
Виготовлення державних нагород України та 
відповідних документів Національним банком 
України є його виключним правом згідно із 
Законом України "Про державні нагороди 
України". 
- передбачається, що кількісний та персональний 
склад заступників Голови Національного банку 
України визначається ним за погодженням з 
Радою Національного банку України. 

урахуванням 
зауважень. 

20. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо участі Збройних 
Сил України в 
міжнародних операціях 
з підтримання миру і 
безпеки» 

Комітет з питань 
національної безпеки і 
оборони 

18.09.2012 
Проект № 

10491 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

Азаров М.Я. 

За: 232 голос 
1. Партія регіонів 

(182/195) 
2. Народна Партія 

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

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

1. Законопроект розроблено, як це випливає із 
Пояснювальної записки до нього, з метою 
розширення меж участі України в операціях з 
підтримання миру та безпеки ООН, в операціях 
Європейського Союзу, зокрема в операції з 
протидії піратству "Аталанта", участі в інших 
бойових тактичних групах ЄС  (так, наприклад, 
Збройні Сили України вже беруть участь у 
бойовому чергуванні бойової тактичної групи ЄС 
“ХЕЛБРОК”)4.  
2. Для досягнення зазначеної мети проектом 
запропоновано внести низку змін та доповнень до 
одинадцяти законів України, відповідно до яких:  
1) поняття "миротворчі операції" замінюється 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень.  
 

                                                
4 http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=244838005 



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

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012 13 

№ 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 

поняттям "міжнародні операції з підтримання миру 
і безпеки",  що має більш широкий зміст,  оскільки 
включає виконання не лише миротворчих 
завдань, а й бойових завдань;  
2) розширюються умови участі України в 
міжнародних операціях, зокрема, в організації з 
безпеки і співробітництва в Європі чи інших 
міжнародних організацій, які несуть 
відповідальність у сфері підтримання 
міжнародного миру і безпеки згідно з 
положеннями глави VIII Статуту ООН (у тому числі 
НАТО, ЄС та ін.).  
3. Крім того, законопроектом пропонується 
встановити, що Україна бере участь у 
міжнародних операціях у складі 
багатонаціональних військових формувань високої 
готовності шляхом здійснення оперативного 
чергування, вчасного направлення національного 
контингенту і національного персоналу у 
розпорядження органів, які визначаються 
рішеннями про проведення таких операцій, а 
також надання матеріально-технічних ресурсів та 
послуг. 

21. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
удосконалення 
діяльності 
прокуратури» 

Комітет з питань 
боротьби з 
організованою 
злочинністю і 
корупцією 

18.09.2012 
Проект № 

11074 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.09.2012) 

Пилипенко 
В.П. (БЮТ)  
Писаренко 
В.В. (БЮТ) 

Олійник В.М. 
(Партія 

регіонів)  

За: 261 голос 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (0/63) 

Законопроектом пропонується внести зміни до 
низки законодавчих актів України, якими зокрема:  
1) скасовуються такі види актів прокурорського 
реагування, як протест та припис прокурора;  
2) встановлюється єдиний акт прокурорського 
реагування на виявлені порушення закону у 
вигляді подання, внесення якого не тягне за 
собою зупинення дії нормативно-правових актів, 
припинення певної діяльності, необхідності 
вчинення дій або безумовного усунення 
порушень, які, на думку прокурора, мали місце;  
3) закріплюється порядок проведення 
прокурорської перевірки. Зокрема, забороняється 
проведення прокурорської перевірки за заявами і 

- Висновок 
Гловного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

зверненнями фізичних та юридичних осіб (крім 
тих,  які містять повідомлення про злочин)  до їх 
попереднього розгляду компетентними органами 
виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування або ж неприйняття ними у 
встановлені строки рішень з цих питань;  
4) обмежується невичерпний на сьогодні перелік 
підстав для представництва інтересів 
громадянина в суді тощо. 

22. «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення 
відповідальності за 
окремі 
правопорушення» з 
пропозиціями 
Президента України від 
20. 06. 2012  

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

18.09.2012 
Проект № 

7483 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.09.2012) 

Бевз В.А. 
(КПУ) 

За: 265 голос 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (1/63) 

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

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиції 
Президента 
України доцільно 
фрахувати.   
-  Враховано всі 4 
пропозиції 
Президента 
України.  

23. "Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
біженців та осіб, які 
потребують 
додаткового або 
тимчасового захисту" з 
пропозиціями 
Президента України від 

18.09.2012 
Проект № 

10428 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.)  

За: 265 голос 
1. Партія регіонів 

(189/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (0/63) 

У законопроекті передбачається приведення у 
відповідність із прийнятим Верховною Радою 
України 8 липня 2011 року Законом України «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» положень таких 
законодавчих актів, як Кримінально-
процесуальний кодекс України, Житловий кодекс 
Української РСР, Кодекс України про 
адміністративні правопорушення, Бюджетний 
кодекс України, Основи законодавства України 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиції 
Президента 
України доцільно 
фрахувати.   
-  Враховано всі 3 
пропозиції 
Президента 
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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 

15.08.2012 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

про охорону здоров’я, закони України «Про 
зайнятість населення», «Про освіту», «Про 
державний кордон України», «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми», «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», «Про 
охорону дитинства», «Про боротьбу із 
захворюванням на туберкульоз», «Про вищу 
освіту», «Про відповідальність перевізників під час 
здійснення міжнародних пасажирських 
перевезень», «Про Державну прикордонну службу 
України», «Про соціальні послуги», «Про 
державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію та інвалідам», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про 
реабілітацію інвалідів в Україні», «Про 
прикордонний контроль», «Про безоплатну 
правову допомогу», «Про судовий збір», «Про 
Раду міністрів Автономної Республіки Крим». 

України. 

24. "Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо впорядкування 
здійснення державного 
нагляду та контролю за 
додержанням 
законодавства про 
охорону праці" з 
пропозиціями 
Президента України від 
26.07.2012 

 Комітет з питань 
соціальної політики та 

18.09.2012 
Проект № 

8484 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(21.09.2012) 

Хара В.Г. 
(Партія 

регіонів) 
Єгоренко Т.В. 

(Партія 
регіонів) 

За: 268 голос 
1. Партія регіонів 

(193/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (0/63) 

Проект передбачає виключення державного 
нагляду за дотриманням вимог законодавства з 
охорони праці та промислової безпеки, 
поводження з вибуховими матеріалами та 
державного гірничого нагляду зі сфери дії Закону 
України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності». 
Даний законопроект не потребує внесення 
додаткових змін до інших законів України. 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
найбільш 
оптимальним 
варіантом 
врахування 
Пропозицій 
Президента 
України є 
викладення 
законопроекту у 
новій редакції з 
урахуванням 
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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 

праці зауважень 
Президента 
України.   
-  Враховано 
обидві пропозиції 
Президента 
України. 

25. "Про внесення змін до 
статей 9 і 25 Закону 
України "Про збір та 
облік єдиного внеску 
на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування" з 
пропозиціями 
Президента України від 
14.08.2012 

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

18.09.2012 
Проект № 

9779 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(21.09.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.)  

За: 264 голос 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (0/63) 

1. У законопроекті пропонується внести зміни, 
якими передбачається окремий порядок сплати 
єдиного внеску для платників, зазначених у пунктах 
4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону.  
2.  Зокрема,  для фізичних осіб -  підприємців,  які 
обрали спрощену систему оподаткування, та членів 
сімей таких осіб, що беруть участь у провадженні 
ними підприємницької діяльності, замість 
щомісячної плати пропонується сплачувати єдиний 
внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 
числа місяця, що настає за кварталом.  
3. Для інших платників єдиного внеску, зазначених у 
пунктах 4  і 5   частини першої статті 4  цього ж 
Закону, пропонується сплачувати єдиний внесок, 
нарахований за календарний рік, причому  
платникам,  зазначеним у пункті 4  (фізичні особи –  
підприємці) -  до 10 лютого, а зазначеним у пункті 5 
(особи, які забезпечують себе роботою самостійно) 
– до 1 травня наступного року. Звітним періодом 
для всіх цих платників єдиного внеску пропонується 
встановити  календарний рік. 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиціїю 
Президента 
України доцільно 
фрахувати.   
 

26. "Про аквакультуру" з 
пропозиціями 
Президента України від 
19.07.2012 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

18.09.2012 
Проект № 

9571 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.09.2012) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів)  
Перестенко 
М.В. (КПУ) 

Сідельник І.І. 
(БЮТ)  

Черній В.В. 
(Народна 

За: 264 голос 
1. Партія регіонів 

(191/195) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (0/63) 

Проект Закону визначає основні засади 
функціонування та державного регулювання 
аквакультури, як окремого виду 
сільськогосподарської діяльності в системі 
агропромислового виробництва, що забезпечує 
цілеспрямоване використання рибогосподарських 
водних об'єктів (їх частин) для одержання 
корисної біологічної сільськогосподарської 
продукції (риби та інших водних біоресурсів), 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиції 
Президента 
України доцільно 
фрахувати.   
-  Враховано всі 
32 пропозиції 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

Партія) збереження біорізноманіття та збільшення запасів 
водних біоресурсів шляхом їх штучного 
відтворення і вирощування в повністю або 
частково контрольованих умовах та встановлює 
порядок взаємовідносин органів державної влади, 
місцевого самоврядування із суб'єктами 
господарювання, які здійснюють діяльність в 
аквакультурі у внутрішніх водних об'єктах, 
внутрішніх морських водах і територіальному морі 
України. 

Президента 
України. 

27. "Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
повноважень 
центрального органу 
виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію 
державної політики у 
сфері міграції, та 
повноважень 
центрального органу 
виконавчої влади, що 
забезпечує 
формування та 
реалізує державну 
політику у сфері 
зовнішніх зносин 
України" з 
пропозиціями 
Президента України від 
15.08.2012 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

18.09.2012 
Проект № 

10268 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.09.2012) 

Олійник В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 264 голос 
1. Партія регіонів 

(190/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (0/63) 

Законопроект передбачає приведення 
законодавчих актів України у сферах 
громадянства, реєстрації фізичних осіб та порядку 
оформлення документів для виїзду за кордон у 
відповідність із Конституцією України, в частині 
перерозподілу повноважень між центральними 
органами виконавчої влади, у зв’язку з 
проведенням адміністративної реформи на 
виконання Указу Президента України від 9 грудня 
2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади". 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиції 
Президента 
України доцільно 
фрахувати.   
-  Враховано 
обідві пропозиції 
Президента 
України. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

28. "Про внесення змін до 
Закону України "Про 
іпотечні облігації" 
(щодо випуску та обігу 
іпотечних облігацій)» 

 

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

30.07.2012 
Закон № 5192-

VI 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(16.08.2012) 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 237 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/194) 
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/99) 
2. НУНС (0/62) 
3. КПУ (0/25) 

 

У проекті пропонується вилучити з ст. 15 Закону 
України «Про іпотечні облігації» положення про те, 
що обслуговуюча установа не може бути 
пов‘язаною особою з управителем, емітентом та 
аудитором (аудиторською фірмою). 

- Висновок ГНЕУ: 
в цілому 
підтрумує, 
однак закон 
ухвалено з 
порушеннями 
регламенту.   
- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
відсутній 
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	«Про внесення змін до Закону України "Про Національній банк України" (щодо організації готівково-грошового обігу)»
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	"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України" з пропозиціями Президента України від 15.08.2012Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	"Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" (щодо випуску та обігу іпотечних облігацій)»
	"Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" (щодо випуску та обігу іпотечних облігацій)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики



