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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 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.09.2012) 

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 

- 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 

платної адміністративної послуги здійснюється 
одноразово за весь комплекс робіт; 
- передбачити надання адміністративних послуг 
через центри надання адміністративних послуг; 
- запровадити інститут адміністратора центру 
надання адміністративних послуг; 
- визначити механізм взаємодії центрів надання 
адміністративних послуг з адміністративними 
органами; 
- функціонування Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг; 
- надання адміністративних послуг шляхом 
використання засобів телекомунікації  під час 
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 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.09.2012) 

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 

6.09.2012 
Проект № 

10468 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 240 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/194) 
2. КПУ (24/25) 

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

заради 

Спрямований на спрощення процедури державної 
реєстрації права власності на житловий будинок, 
будівлю або споруду з одночасним набуттям 
речових прав на земельну ділянку, на якій вони 

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління: 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

Україні» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.09.2012) 

3. Народна Партія         
(20/20) 

майбутнього 
(0/19) 

розташовані. 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. 

Апарату ВРУ: 
законопроект 
потребує 
внесення на 
повторне друге 
читання. 

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

Комітет з питань 
правової політики 

6.09.2012 
Проект № 

10364 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(02.10.2012) 

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) 

 

Метою запропонованих змін до Закону 
України «Про нотаріат» є 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.   

Одним з найважливіших завдань цього 
Закону є 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. 

Однією з цілей подання даного 
законопроекту є необхідність врахування інтересів 
громадян у процесі реформування нотаріату в 
Україні.  

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

5.  «Про проведення 
економічного 
експерименту щодо 
державної підтримки 
суднобудівної 

6.09.2012 
Проект № 

10360 
 

Повернуто з 

Наконечний 
В.Л. (Партія 

регіонів) 
Каракай Ю.В. 

(Партія 

За: 265 голос. 
1. Партія регіонів 

(187/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (1/63) 

 

Метою цього Закону є сприяння поліпшенню 
фінансового становища підприємств 
суднобудівної промисловості, запобігання їх 
банкрутству, втраті науково-технічного, 
інтелектуального, технологічного та виробничого 

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
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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 

промисловості» 

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

підписом від 
Президента 
(28.09.2012) 

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

потенціалу.  
Досягнення мети можливе шляхом визначення 
основних напрямів державної підтримки 
суднобудівної промисловості та шляхів їх 
реалізації на період до 2018 року та, відповідно до 
цього, внесення змін та доповнень до Законів 
України „Про виконавче провадження”, „Про 
здійснення державних закупівель”, „Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування”. 

деякі положення 
законопроекту 
не відповідають  
Конституції 
України, а 
законопроект в 
цілому потребує 
доопрацювання. 

6.  «Про внесення зміни 
до пункту 4 розділу ХХІ 
"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 

6.09.2012 
Проект № 

11027 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.09.2012)) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 260 голос. 
1. Партія регіонів 

(187/194) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

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

- Висновок 
Головного 
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 
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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 

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 
реалізують 
інвестиційні проекти у 
пріоритетних галузях 
економіки» 

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

6.09.2012 
Проект № 

11028 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.09.2012) 

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) 

 

Метою законопроекту є покращення умов для 
залучення інвестицій у пріоритетні галузі 
економіки України для збереження існуючих та 
створення нових робочих місць, впровадження 
новітніх технологій, розвитку інфраструктури 
депресивних територій, збільшення виробництва 
високоякісних вітчизняних товарів і послуг, 
створення сучасної виробничої, транспортної та 
ринкової інфраструктури. 
Законопроектом передбачається запровадити 
особливості оподаткування податком на додану 
вартість та податком на прибуток підприємств для 
суб’єктів господарювання, які реалізують 
затверджені у встановленому законодавством 
порядку інвестиційні проекти у пріоритетних 
галузях економіки. 
 

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ:  

законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні 
з наступним 
поданням на 
третє читання. 

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

Комітет з питань 

6.09.2012 
Проект № 

9583 
 

Повернуто з 
підписом від 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 245 голос. 
1. Партія регіонів 

(171/194) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Проектом закону передбачено внесення змін до 
Закону України “Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні”, Закону України “Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринку 
фінансових послуг” та Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління: 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

Президента 
(28.09.2012) 

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

господарської діяльності” з метою надання 
органам, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг, можливості здійснення 
державного регулювання ринків фінансових 
послуг, оперативно та адекватно реагуючи на 
економічні виклики. Особливої актуальності це 
питання набирає в умовах фінансових криз, у 
випадку загрози різкого погіршення стану 
фінансових ринків та створення бар’єрів для 
недопущення такого погіршення.  

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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(26.10.2012) 

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) 

Метою цього Закону є поліпшення фінансового 
становища державних підприємств оборонно-
промислового комплексу, в тому числі казенних 
підприємств, які включені до складу Державного 
концерну «Укроборонпром». 
Шляхами досягнення мети цього законопроекту є 
законодавче врегулювання питань списання 
заборгованості підприємств ОПК за природний 
газ, електричну та теплову енергію, 
водопостачання та водовідведення, а також 
заборгованості перед Пенсійним фондом та 
державними соціальними фондами. Крім того, 
законопроектом передбачено законодавче 
затвердження особливостей господарської 
діяльності підприємств оборонно-промислового 
комплексу, направлених на забезпечення 
передбачених Законом України «Про управління 
об’єктами державної власності в оборонно-
промисловому комплексі» повноважень 
Державного концерну «Укроборонпром» з 
управління об’єктами державної власності 
підприємств ОПК, а також сприяння покращенню 
фінансового стану зазначених підприємств. 

- 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 

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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.09.2012) 

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) 

Метою проекту Закону є прийняття відповідно до 
встановленого законодавством порядку рішення 
про розміщення, проектування та будівництво 
енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС, а 
також врегулювання інших питань під час 
будівництва зазначених енергоблоків. 

- 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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.09.2012) 

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 
ринку для 
оператора 
державних 
лотерей) варті 
врахування. 

-  Враховано всі 
33 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 

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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(03.10.2012) 

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) 

 

Основною метою законопроекту є відмова 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 
Головного 
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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.09.2012) 

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) 

 

Проект Закону України спрямований на 
спрощення процедури державної реєстрації права 
власності на житловий будинок, будівлю або 
споруду з одночасним набуттям речових прав на 
земельну ділянку, на якій вони розташовані. 
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 
Головного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ:  

положення 
законопроекту 
суперечать 
Конституції 
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 

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

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

18.09.2012 
Проект № 

11202 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(24.09.2012) 

Просолов І.М. 
(Партія 

регіонів)  

За: 235 голос 

1. Партія регіонів 
(187/195) 

2. Народна Партія 
(20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (0/63) 

3. КПУ (0/25) 

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

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  

- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
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)» 

18.09.2012 
Проект № 

11096 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2012) 

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, 

- 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 

Комітет у справах 
пенсіонерів, ветеранів 
та інвалідів 

яким виповнилося 85 років. 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 
 

Надано 
пропозиції 

Президента 
до закону 

(29.10.2012) 

Кармазін Ю.А. 
(НУНС)  

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів)  
Шаров І.Ф. 
(Народна 
Партія) 

Кириленко І.Г. 
(БЮТ)  

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) 

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 
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». 
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. 
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; 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  

- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
може бути взятий 
за основу з 
врахуванням 
зауважень та 
пропозицій. 
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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 

-  встановлення положень щодо державної 
політики в цій сфері; 
- встановлення механізмів державної підтримки 
такої діяльності. 

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

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

18.09.2012 
Проект № 

4736 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.10.2012) 

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) 

Законопроект складається з двох розділів, перший 
з яких містить зміни до Кримінального кодексу 
України, а другий визначає порядок набрання 
чинності Законом та реалізації його положень. При 
цьому перший розділ законопроекту відносить 
виготовлення, зберігання, придбання, 
перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою збуту, а також збут незаконно 
виготовлених, одержаних чи підроблених марок 
акцизного збору та їх голографічних захисних 
елементів до предмету злочину статті 199 
Кримінального кодексу України з виключенням 
відповідних положень із статті 216 зазначеного 
Кодексу. 

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 
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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.10.2012) 

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) 

Законопроектом пропонується врегулювати такі 
основні питання: 
1. Надати визначення ключових термінів і понять 
“учасник/член платіжної системи”, “користувач 
платіжної системи”, “платіжний пристрій”, 
“електронний платіжний засіб”, “оператор послуг 
платіжної інфраструктури”. 
2. Запровадити ведення Національним банком 
реєстру платіжних систем і систем розрахунків в 
Україні, їх членів/учасників та  операторів послуг 
платіжної інфраструктури та надавати право 
здійснювати діяльність в Україні тільки після їх 
реєстрації в порядку, установленому 
Національним банком. 
3. Забезпечити належне регулювання випуску та 
використання електронних грошей:  
надати визначення терміна “електронні гроші”, 

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

ураховуючи те, що електронні гроші є фінансовим 
продуктом, який випускається іншим, ніж 
центральний банк, банком (шляхом обміну 
електронних грошей на готівкові та/або 
безготівкові гроші), є зобов’язанням цього банку в 
електронній формі та використовується в 
розрахунках лише між суб’єктами, які уклали 
відповідні договори; 
визначити, що емітентами електронних грошей 
будуть банки, за діяльністю яких здійснюватиме 
контроль Національний банк;  
установити відповідальність за неправомірне 
використання електронних грошей.    
4. Надати Національному банку право визначати 
порядок здійснення в Україні маршрутизації, 
клірингу та взаєморозрахунків між учасниками 
платіжної системи за операціями, які здійснені в 
межах України із застосуванням платіжних карток, 
емітованих банками-резидентами.  
5. Забезпечити формування та розміщення 
гарантійних депозитів членів/учасників платіжних 
систем за операціями, що здійснені в межах 
України із застосуванням платіжних карток, у 
національній валюті України на рахунках у 
Національному банку або в банках України. 
6. Надати право банкам України на підставі 
договору розміщувати на платіжній картці 
одночасно дві і більше торговельні марки 
платіжних систем (внутрішньодержавних систем 
та/або МПС). 
7. Надати Національному банку право визначати 
напрями розвитку сучасних електронних 
банківських технологій, створювати та 
забезпечувати безперервне, надійне та 
ефективне функціонування і розвиток створених 
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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 

ним платіжних систем і систем розрахунків, 
координувати та контролювати створення 
електронних платіжних інструментів, платіжних 
систем, систем автоматизації банківської 
діяльності та засобів захисту банківської 
інформації. 
8. Урегулювати діяльність комерційних агентів 
банків з приймання платежів від населення (у 
тому числі із застосуванням платіжних пристроїв).   
9. Запровадити здійснення нагляду (оверсайта) за 
платіжними системами. Визначити його цілі, 
об’єкти, діяльність Національного банку щодо 
реалізації повноважень та застосування заходів 
впливу, відповідальність об’єктів нагляду 
(оверсайта) за недотримання вимог 
законодавства України. 
10. Надати Національному банку право 
встановлювати граничні суми розрахунків готівкою 
для фізичних та юридичних осіб,  а також для 
фізичних осіб-підприємців. 
11. Надати Державній податковій службі право 
здійснювати контроль за дотриманням порядку 
проведення готівкових розрахунків за товари 
(послуги), порядком приймання готівки для 
подальшого її переказу банком та за дотриманням 
установлених законодавством обов’язкових вимог 
щодо забезпечення суб’єктами господарювання 
можливості розрахунків за товари (послуги) з 
використанням електронних платіжних засобів. 
12. Визначити механізм захисту прав користувачів 
платіжних систем. 

19.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Національній банк 
України" (щодо 

18.09.2012 
Проект № 

7127 
 

Воропаєв 
Ю.М (Партія 

регіонів) 

За: 262 голос 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

Законопроектом передбачається внести до Закону 
України "Про Національний банк України" такі 
зміни: 
- здійснення Національним банком України 

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління: 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

організації готівково-
грошового обігу)» 

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

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2012) 

3. Народна Партія 
(20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

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 
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. 

Апарату ВРУ: 
законопроект 
може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
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 

18.09.2012 
Проект № 

10491 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(09.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 

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) 

Проект Закону розроблено з метою визначення 
поняття багатонаціональних військових 
формувань високої готовності, умов участі 
Збройних Сил України у складі зазначених 
формувань, загальних принципів комплектування і 
підготовки особового складу, а також визначення 
правових підстав можливої участі Збройних Сил 
України у більш широкому спектрі міжнародних 
операцій ніж визначено чинним законом, в тому 
числі у складі багатонаціональних військових 

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 

національної безпеки і 
оборони 

формувань високої готовності (далі – БВФВГ). 

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) 

Проектом пропонується внести зміни до Закону 
України «Про прокуратуру», процесуальних 
кодексів та окремих законів України. 

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління: 
Апарату ВРУ: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 

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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(09.10.2012) 

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

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиції 
Президента 
України доцільно 
врахувати.   

-  Враховано всі 4 
пропозиції 
Президента 
України. 

23.  "Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 

18.09.2012 
Проект № 

10428 

Міністрів 
України 

Азаров М.Я. 

За: 265 голос 
1. Партія регіонів 

(189/195) 

1. БЮТ (1/98) 
2. НУНС (0/63) 

Метою проекту акта є приведення законодавчих 
актів України у відповідність із Законом України 
“Про біженців та осіб, які потребують додаткового 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

біженців та осіб, які 
потребують 
додаткового або 
тимчасового захисту" з 
пропозиціями 
Президента України від 
15.08.2012 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.10.2012) 

Кабінет  2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

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

або тимчасового захисту”. 
У зв’язку з тим, що вказаним Законом вперше 
врегульовано питання щодо надання іноземцям та 
особам без громадянства додаткового або 
тимчасового захисту, визначено права та 
обов’язки таких осіб, існує необхідність внесення 
змін до низки галузевих законодавчих актів 
України.  
Проект акта складається з двох розділів. У 
першому розділі містяться статті, якими вносяться 
зміни до низки законодавчих актів України, другим 
розділом проекту акта встановлено порядок 
набрання ним  чинності. 

Президента:  
пропозиції 
Президента 
України доцільно 
врахувати.   

-  Враховано всі 3 
пропозиції 
Президента 
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 
праці 

18.09.2012 
Проект № 

8484 
 

Вручено 
висновок з 

підтримкою 
пропоз. 

Президента 
(20.11.2012) 

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 внесення змін до статті 2 
Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності». 
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 
зауважень 
Президента 
України.   

-  Враховано 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом 11-ї сесії  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012 18 

№ 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 

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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.10.2012) 

Міністрів 
України 

Азаров М.Я. 
Кабінет  

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) 

Законопроектом вносяться зміни до Закону 
України „Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування”, якими передбачається, що фізичні 
особи-підприємці, які обрали спрощену систему 
оподаткування, сплачують єдиний внесок 
щоквартально. 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиції 
Президента 
України доцільно 
врахувати.   

 

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

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

18.09.2012 
Проект № 

9571 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.10.2012) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів)  
Перестенко 
М.В. (КПУ) 

Сідельник І.І. 
(БЮТ)  

Черній В.В. 
(Народна 
Партія) 

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 України "Про аквакультуру" 
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), 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 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиції 
Президента 
України доцільно 
врахувати.   

-  Враховано всі 
32 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 

діяльність в аквакультурі у внутрішніх водних 
об'єктах, внутрішніх морських водах і 
територіальному морі 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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.10.2012) 

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) 

Метою проекту Закону України є 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". 
З цією метою законопроектом пропонується 
внесення змін до                          2 законодавчих 
актів України, які регулюють питання діяльності                           
Міністерства внутрішніх справ, Державної 
міграційної служби та Міністерства закордонних 
справ. 

- Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента:  
пропозиції 
Президента 
України доцільно 
врахувати.   

-  Враховано 
обидві пропозиції 
Президента 
України. 

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

30.07.2012 
Закон № 5192-

VI 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 237 голосів. 

1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/99) 

2. НУНС (0/62) 

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 

- Висновок ГНЕУ: 
в цілому 
підтримує, 
однак закон 
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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 

іпотечних облігацій)» 

 

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

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(16.08.2012) 

(189/194) 

2. Народна Партія 
(20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

3. КПУ (0/25) 

 

аудитором (аудиторською фірмою). ухвалено з 
порушеннями 
регламенту.   

- Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
відсутній 

29.  «Про внесення змін до 
статті 16 Бюджетного 
кодексу України щодо 
казначейських 
рахунків» 

Комітет з питань 
бюджету 

 

2.10.2012 
Проект № 

11220 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(31.10.2012) 

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. 
 

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

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 

2.10.2012 
Проект № 

11242 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(31.10.2012) 

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. 
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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 підприємництва 

31.  «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 

2.10.2012 
Проект № 

11262 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(19.10.2012) 

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

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

32.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.10.2012) 

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. 
 

33.  «Про внесення зміни 
до статті 15 Закону 
України "Про 
Представництво 

2.10.2012 
Проект № 

11174 
 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 255 голос. 
1. Партія регіонів 

(181/195) 
2. КПУ (24/25) 

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 

Відсутні висновки 
Головного 
юридичного 
управління до 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

Президента України в 
Автономній Республіці 
Крим" (щодо 
управління майном)» 

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.10.2012) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

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. 

другого читання 

34.  «Про Єдиний 
державний 
демографічний 
реєстр» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

2.10.2012 
Проект № 

10492 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.11.2012) 

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 
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 

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

35.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
захист персональних 
даних" (щодо 
удосконалення 
правового 
регулювання у цій 

2.10.2012 
Проект № 

10472-1 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.11.2012) 

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 
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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 

сфері)» 

Комітет з питань науки 
і освіти 

повторне друге 
читання. 

36.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.10.2012) 

Мірошниченк
о 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 
«Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності»; 

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

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

2.10.2012 
Проект № 

11116 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.10.2012) 

 
 
 
 

Мірошниченк
о 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 
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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 

призначення» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

зауважень. 

38.  «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 
 

Надано 
пропозиції 
Президента 
до закону 

(04.12.2012) 

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. 

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

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

2.10.2012 
Проект № 

6598 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.10.2012) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів) 
Терещук С.М. 

(Народна 
Партія) 

Пшонка А.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 240 голос. 
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 
також коригуються питання фінансового і 
матеріально-технічного забезпечення 
насінництва, створення страхового насіннєвого 
фонду, порядку формування державного 

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 

резервного насіннєвого фонду набуття права на 
виробництво та використання насіння і садивного 
матеріалу тощо. 

40.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(19.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 237 голос. 
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. 

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

2.10.2012 
Проект № 

10131 
 

Вручено 
висновок 

комітету до 
пропозицій 
Президента 
(04.12.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 233 голос. 
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 

будівництві)» 

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

42.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(26.10.2012) 

Льовочкін 
Ю.В. 

Мірошниченк
о Ю.Р.  
(Партія 

регіонів) 

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 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. 

43.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
особливості 
забезпечення 
відкритості, прозорості 
та демократичності 

2.10.2012 
Проект № 

11104 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 

Забарський 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 263 голос. 
1. Партія регіонів 

(193/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 

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 
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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 

виборів народних 
депутатів 28 жовтня 
2012 року" (щодо 
вдосконалення 
окремих положень)» 

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

(05.10.2012) майбутнього (19/19) за умови 
урахуванням 
зауважень. 

44.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.10.2012) 

Льовочкін 
Ю.В. 

Мірошниченк
о Ю.Р.  
(Партія 

регіонів) 

За: 249 голос. 
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. 
 

45.  Проект Кодексу 
цивільного захисту 

02.10.2012 
Проект № 

  
Кабінет 

За: 256 голос. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

Проектом Кодексу передбачається систематизація 
положень, спрямованих на регулювання відносин 

Зауваження 
Головного 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

України 

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

10294 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(26.10.2012) 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

(184/195)  
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 щодо цивільного захисту, а також унормування 
статусу оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту. 

юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 

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

Комітет з питань 
економічної політики 

2.10.2012 
Проект № 

11213 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(31.10.2012) 

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 
підлягає 
відхиленню. 

47.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(26.10.2012) 

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) 

 

Метою розробки законопроекту є активізація 
діяльності у сфері трансферу технологій, 
забезпечення комерціалізації наукових розробок, 
вдосконалення нормативно-правової бази в 
науково-технічній та інноваційній сферах, 
ефективне використання науково-технічного 
потенціалу України, а також чітке визначення 
механізмів реалізації окремих положень Закону. 

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

48.  «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) 

 

Законопроект спрямований на реалізацію вимоги 
Конституції України щодо єдиного громадянства 
(стаття 4) шляхом запобігання та скорочення 

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 

 
Надано 

пропозиції 
Президента 
до закону 

(02.11.2012) 

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

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

випадків подвійного громадянства. 
 Законопроектом пропонується внести зміни до 
Закону України „Про громадянство України”, 
прийняття яких суттєво зменшить кількість 
випадків подвійного громадянства. 
   

управління: 
потребує 
доопрацювання. 

49.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(24.10.2012) 

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: 
проект може бути 
прийнятий у 
другому читанні з 
урахуванням 
зауважень. 

50.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
у частині скасування 
вимог щодо 
необхідності 
обов'язкового надання 
паперових витягів, 

2.10.2012 
Проект № 

11002 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.10.2012) 

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) 

 

Основною метою проекту Закону України є 
спрощення започаткування суб’єктами 
господарювання підприємницької діяльності та 
задоволення потреб органів державної влади у 
одержанні ними відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців через мережу Інтернет. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
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 

виписок з Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб та 
фізичних осіб-
підприємців» 

Комітет з питань 
промислової і 
регуляторної політики 
та підприємництва 

та внесення на 
повторне друге 
читання. 

51.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(31.10.2012) 

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. 

52.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 

2.10.2012 
Проект № 

11005 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 267 голос. 
1. Партія регіонів 

(191/195) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Метою прийняття законопроекту є вдосконалення 
норм податкового законодавства в частині 
проведення перевірок  у зв’язку з припиненням 

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 

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 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(26.10.2012) 

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

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

підприємницької діяльності фізичних осіб – 
підприємців, які не мають найманих працівників, 
зокрема шляхом встановлення спрощеної 
процедури проведення таких перевірок та 
скорочення строків їх проведення. 

управління: 
направити 
законопроект на 
повторне друге 
читання. 

53.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(26.10.2012) 

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) 

Метою цього Закону є сприяння поліпшенню 
фінансового становища державних підприємств 
оборонно-промислового комплексу, в тому числі 
казенних підприємств, які включені до складу 
Державного концерну "Укроборонпром", 
запобігання їх банкрутству, втраті науково-
технічного, інтелектуального, технологічного та 
виробничого потенціалу підприємств ОПК, 
оновлення мобілізаційних потужностей для 
забезпечення національної безпеки держави. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 

54.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 

2.10.2012 
Проект № 

 
 

За: 262 голос. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

У законопроекті шляхом внесення змін до 
Податкового кодексу України, Закону України 

Зауваження 
Головного 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

України щодо 
вдосконалення 
оподаткування при 
відчуженні 
транспортних засобів» 

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

11122 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.10.2012)  

 
Президент 

України 
Янукович 

В.Ф. 

(188/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 «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; 

юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 

55.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
виконання 
господарських 
зобов'язань» 

Комітет з питань 
економічної політики 

2.10.2012 
Проект № 

11029 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.10.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 262 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

Законопроект розроблено з метою захисту 
інтересів кредиторів стосовно виконання перед 
ними зобов’язань з боку позичальників-юридичних 
осіб і активізації кредитування в країні. 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
може бути 
прийнятий за 
основу з 
наступним 
урахуванням 
висловлених 
зауважень та 
пропозицій. 

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

Комітет з питань 

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 

бюджету 

57.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.11.2012) 

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. 

 

58.  Пропозиції Президента 
до Закону "Про 
державну підтримку 
розвитку індустрії 
програмної продукції" 

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)  

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 

В'язівський 
В.М. (НУНС)  
Аржевітін 

С.М. (НУНС)  
Давимука С.А. 

(БЮТ)  
Самойлик 
К.С. КПУ 

59.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.11.2012) 

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. 

 

60.  «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 

16.10.2012 
Проект № 

11071 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(09.11.2012) 

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. 
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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 

61.  «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 

16.10.2012 
Проект № 

8282 
 

Вручено 
висновок 

комітету до 
пропозицій 
Президента 
(20.11.2012) 

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. 

62.  «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) 

 

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. 

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 

63.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(13.11.2012) 

Мірошниченк
о 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. 

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

Комітет з питань 
правової політики 

16.10.2012 
Проект № 

11047 
 

Вручено 
подання на 
подолання 

вето 
(04.12.2012) 

Шпак В.Ф. 
(Народна 
Партія) 

За: 288 голос. 
1. Партія регіонів 

(189/195) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

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 
нотаріальні дії щодо спадщини.  

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
підлягає 
відхиленню. 

65.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
визначення сторін 

16.10.2012 
Проект № 

10106 
 

Повернуто з 

Хара В.Г. 
(Партія 

регіонів) 
Шевчук О.Б. 

(БЮТ)  

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(187/195) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (1/63) 

 

Цим проектом Закону вносяться зміни до 7 статей 
Закону України «Про колективні договори і угоди». 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

колективних 
переговорів» 

Комітет з питань 
соціальної політики та 
праці 

підписом від 
Президента 
(02.11.2012) 

Сухий Я.М. 
(Партія 

регіонів) 

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

потребує 
доопрацювання. 

66.  «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 

16.10.2012 
Проект № 

10219 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.11.2012) 

Мірошниченк
о 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 (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 
2. НУНС (0/63) 

 

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. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
може бути 
прийнято в 
другому читанні 
за умови 
врахування 
висловлених 
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 

забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

67.  «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 

16.10.2012 
Проект № 

10220 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.11.2012) 

Мірошниченк
о 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) 

 

Поданим законопроектом пропонується внести 
численні зміни до 63 законодавчих актів, що 
визначають функції та повноваження центральних 
органів виконавчої влади у відповідних сферах 
суспільного життя. 

- Відсутні 
висновки 
Головного 
юридичного 
управління до 
другого читання. 

- Висновок ГНЕУ: 
за результатами 
розгляду у 
першому читанні 
законопроект 
доцільно 
направити на 
доопрацювання. 

68.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 

16.10.2012 
Проект № 

10221 

Мірошниченк
о Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

За: 262 голос. 
1. Партія регіонів 

(190/195) 

1. БЮТ (2/98) 
2. НУНС (2/63) 

 

Поданим законопроектом пропонується внести 
зміни до 38 законодавчих актів, що визначають 
функції та повноваження центральних органів 

- Відсутні 
висновки 
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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 

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 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.11.2012) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія 

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

виконавчої влади у відповідних сферах 
суспільного життя. 

Головного 
юридичного 
управління до 
другого читання. 

- Висновок ГНЕУ: 
за результатами 
розгляду у 
першому читанні 
законопроект 
доцільно 
направити на 
доопрацювання. 

69.  «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 

16.10.2012 
Проект № 

10222 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(04.12.2012) 

Мірошниченк
о Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

За: 258 голос. 
1. Партія регіонів 

(186/195) 
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 пропонується привести 
законодавчі акти України у сферах, зокрема, 
державної аграрної політики, політики у сфері 
сільського господарства та з питань продовольчої 
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 

- Відсутні 
висновки 
Головного 
юридичного 
управління до 
другого читання. 

- Висновок ГНЕУ: 
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 

відповідних міністрів)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

Кабінетом Міністрів України. 

70.  «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 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.11.2012) 

Мірошниченк
о 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) 

 

Поданим законопроектом пропонується внести 
численні зміни до 74 законодавчих актів, що 
визначають функції та повноваження 15 
центральних органів виконавчої влади у 
відповідних сферах суспільного життя. 

- Відсутні 
висновки 
Головного 
юридичного 
управління до 
другого читання. 

- Висновок ГНЕУ: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 

71.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо ставок 
акцизного податку на 
речовини, які 
використовуються як 
компоненти моторних 

6.11.2012 

Проект № 
11395 

 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голос. 

1. Партія регіонів 
(179/195) 

2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (3/63) 

 

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

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

- Висновок ГНЕУ: 
Потребує 
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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 

палив» 

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

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.11.2012) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

(метилового спирту). доопрацювання 

 

72.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
Регламенту Верховної 
Ради України» 

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

6.11.2012 

Проект № 
11335 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(19.11.2012) 

Макеєнко В.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 247 голос. 

1. Партія регіонів 
(189/195)  

2.КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 3 
(19/20)  

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (2/63) 

3. Реформи 
заради 

майбутнього 
(0/19) 

Цим проектом пропонується  внести зміни до 
низки статей Регламенту Верховної Ради України, 
в яких передбачені певні парламентські 
процедури, задля унормування їх положень до 
чинного законодавства. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
проект потребує 
доопрацювання. 

73.  «Проект Закону про 
всеукраїнський 
референдум» 

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 

6.11.2012 

Проект № 
6278 

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(27.11.2012) 

Шпенов Д.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 265 голос. 

1. Партія регіонів 
(189/195) 

2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (14/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (4/63) 

 

Цим законопроектом пропонується встановлення 
правових засад, порядку організації та 
проведення всеукраїнського референдуму для 
забезпечення реалізації конституційного права 
громадян України на участь в управлінні 
державними справами 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління:  
проект може бути 
прийнятий у 
повторному 
другому читанні 
за умови 
врахування в 
його тексті 
висловлених 
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 

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

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

6.11.2012 

Проект № 
9241-д 

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.11.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів)  

Пінчук А.П. 
(Партія 

регіонів)  

Горбаль В.М. 
(Партія 

регіонів)  

Царьов О.А. 
(Партія 

регіонів)  

За: 264 голос. 

1. Партія регіонів 
(184/195)  

2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (4/63) 

3. КПУ (25/25) 

 

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

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень.  

 

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

Комітет з питань 
правової політики 

6.11.2012 

Проект № 
9496 

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 265 голос. 

1. Партія регіонів 
(185/195) 

2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (4/63) 

 

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

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

76.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
Закону України "Про 

6.11.2012 

Проект № 

Прасолов І.М. 
(Партія 

За: 235 голос. 

1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/98) У законопроекті пропонується розширити 
фінансову підтримку суб’єктів господарювання, які 

Зауваження 
Головного 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

стимулювання 
розвитку вітчизняного 
машинобудування для 
агропромислового 
комплексу" (щодо 
сприятливих умов для 
вітчизняних 
машинобудівних 
підприємств)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

8764 

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.11.2012) 

регіонів) 

Ткач Р.В. 
(НУНС) 

(184/195) 

2. Народна Партія 
(20/20)  

3. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

2. НУНС (3/63) 

3. КПУ (0/25) 

 

підпадають під дію Закону Україні «Про 
стимулювання розвитку вітчизняного 
машинобудування для агропромислового 
комплексу» шляхом визначення в ньому правових 
та організаційних заходів, спрямованих на 
розвиток галузі вітчизняного 
сільськогосподарського машинобудування, 
фінансове забезпечення лізингових операцій із 
закупівлі техніки тощо. 

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

77.  «Проект Закону про 
аграрні розписки» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

6.11.2012 

Проект № 
9610 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(08.11.2012) 

Терещук С.М. 
(Народна 
Партія)  

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 232 голос. 

1. Партія регіонів 
(182/195) 

2. Народна Партія 
(20/20)  

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (3/63) 

3. КПУ (0/25) 

 

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

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

78.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
розширення 
інструментів впливу на 
грошово-кредитний 

6.11.2012 

Проект № 
11033 

Національний 
банк України 
(Соркін І.В.) 

За: 237 голос. 

1. Партія регіонів 
(188/195) 

2. Народна Партія 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (3/63) 

3. КПУ (0/25) 

Законопроект має на меті закріплення на 
законодавчому рівні за Національним банком 
права тимчасово (на строк до 6 місяців) 
запроваджувати (з подальшим скасуванням після 
стабілізації ситуації на внутрішньому валютному 
ринку та врівноваження платіжного балансу 

- Законопроект 
прийнято в 
цілому у першому 
читанні.  

- Висновок ГНЕУ: 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

ринок» 

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

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(15.11.2012) 

(20/20)  

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

 України) норми щодо обов’язкового продажу 
частини надходжень в іноземній валюті. 

законопроект 
потребує 
доопрацювання. 

79.  «Проект Закону про 
внесення зміни до 
статті 8 Закону України 
"Про рекламу" щодо 
встановлення 
заборони зазначення 
ціни товарів, робіт та 
послуг не в грошовій 
одиниці України» 

Комітет з питань 
свободи слова та 
інформації 

6.11.2012 

Проект № 
11121 

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.11.2012) 

 

 

 

 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 266 голос. 

1. Партія регіонів 
(186/195) 

 2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (6/63) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до статті 8 
Закону України «Про рекламу» пропонується 
встановити, що «інформація про ціни на товари, 
тарифи на послуги, наведені у рекламі, яка 
розміщується чи розповсюджується на території 
України, зазначається виключно у гривні». Як 
зазначається у Пояснювальній записці, 
«законопроект спрямований на створення 
правових засад для обмеження використання на 
території України іноземної валюти як міри 
вартості з метою посилення стабільності 
національної валюти». 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 

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

Комітет з питань 
державного 
будівництва та 
місцевого 

20.11.2012 
Проект № 

11401-1 

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.11.2012) 

Демчишин 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 233 голос. 

1. Партія регіонів 
(181/195) 

2. Народна Партія 
(20/20)  

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (2/63) 

3. КПУ (0/25) 

 

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

 

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
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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 

самоврядування 
81.  «Пропозиції 

Президента до Закону 
"Про внесення змін до 
Закону України "Про 
захист персональних 
даних"» 

Комітет з питань науки 
і освіти 

20.11.2012 
Проект № 

10472-1 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голос. 

1. Партія регіонів 
(177/195) 

 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (2/63) 

 

Метою розробки законопроекту є гармонізація 
положень Закону України «Про захист 
персональних даних» із положеннями Конвенції 
Ради Європи про захист осіб у зв’язку з 
автоматизованою обробкою персональних даних 
та Додатковим протоколом до неї щодо органів 
нагляду та транскордонних потоків. 

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

82.  «Пропозиції 
Президента до Закону 
"Про Єдиний 
державний 
демографічний реєстр 
та документи, що 
підтверджують 
громадянство України, 
посвідчують особу чи 
її спеціальний статус"» 

Комітет з питань прав 
людини, національних 
меншин і 
міжнаціональних 
відносин 

20.11.2012 
Проект № 

10492 

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.11.2012) 

Грицак В.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 243 голос. 

1. Партія регіонів 
(183/195) 

 2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(18/20)  

 

1. БЮТ (4/98) 

2. НУНС (4/63) 

3. Реформи 
заради 

майбутнього 
(0/19) 

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

Висновок ГНЕУ 
на пропозиції 
Президента 
відсутні. 

83.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 

20.11.2012 
Проект № 

Терещук С.М. 
(Народна 

За: 232 голос. 

1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/98) 
Гарантійний фонд виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно – юридична 
особа, створена з метою забезпечення та захисту 

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 

актів України (щодо 
Гарантійного фонду 
виконання зобов'язань 
за складськими 
документами на 
зерно)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

9611 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.11.2012) 

Партія) (184/195)  

2. Народна Партія 
(18/20)  

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

2. НУНС (3/63) 

3. КПУ (0/25) 

прав та законних інтересів володільців складських 
документів на зерно у випадку неспроможності 
зернового складу, тобто неможливості виконання 
ним зобов’язань, що випливають із складських 
документів на зерно та договорів складського 
зберігання зерна, через відсутність необхідної 
кількості зерна і/чи відсутність зерна виду, класу і 
якості, зазначеного у складському документі на 
зерно та договорі складського зберігання зерна. 

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

84.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
Земельного кодексу 
України (щодо обігу 
земель 
сільськогосподарськог
о призначення)» 

Комітет з питань 
аграрної політики та 
земельних відносин 

20.11.2012 
Проект № 

11315 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(27.11.2012) 

Мірошниченк
о Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

За: 269 голос. 

1. Партія регіонів 
(182/195) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (25/98) 

2. НУНС (8/63) 

3. КПУ (0/25) 

 

У проекті пропонується уточнити положення 
розділу Х «Перехідні положення» Земельного 
кодексу в частині, що стосується мораторію на 
відчуження земель сільськогосподарського 
призначення. Зокрема,  завершення зазначеного 
мораторію пов’язується не з конкретною датою, а 
з прийняттям закону про обіг земель 
сільськогосподарського призначення замість 
закону про ринок земель, про який ідеться у 
чинній редакції розділу Х Перехідних положень» 
Земельного кодексу України. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень.  

 

85.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
Закону України "Про 
сільськогосподарську 
кооперацію"» 

Комітет з питань 

20.11.2012 
Проект № 

11221 

 

Закон 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 227 голос. 

1. Партія регіонів 
(176/195)  

2. Народна Партія 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (2/63) 

3. КПУ (0/25) 

У проекті пропонується викласти Закон України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» у новій 
редакції та внести відповідні зміни до  Цивільного 
кодексу України, законів України «Про 
кооперацію», «Про сільськогосподарський 
перепис». У проекті уточнюються визначення 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
проект потребує 
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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 

аграрної політики та 
земельних відносин 

направлено 
на підпис 

Президенту 
(27.11.2012) 

(20/20)  

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

ключових для даної сфери термінів, робиться 
спроба розмежувати сферу застосування законів 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
та «Про кооперацію», визначити особливості 
організації та діяльності сільськогосподарських 
кооперативів, врегулювати майнові відносини у 
даній сфері. 

доопрацювання. 

86.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
регулювання 
містобудівної 
діяльності» 

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

20.11.2012 
Проект № 

11252 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(07.12.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 238 голос. 

1. Партія регіонів 
(186/195) 

2. Народна Партія 
(20/20)  

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (2/63) 

3. КПУ (0/25) 

 

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

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

87.  «Проект Закону про 
внесення змін до статті 
2 Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель" (щодо 
закупівель робіт, 
пов'язаних із 
діяльністю 
Національного банку 
України)» 

20.11.2012 
Проект № 

11386 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 

Національний 
банк України 

(Арбузов С.Г.) 

За: 249 голос. 

1. Партія регіонів 
(175/195) 

 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(19/20)  

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (2/63) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону 
України “Про здійснення державних закупівель” 
пропонується не поширювати дію цього Закону на 
випадки закупівель робіт,   які пов’язані з 
розробленням дизайну, виготовленням 
захищеного паперу, банкнот, монет і державних 
нагород України, їх зберіганням, 
транспортуванням та обліком, а також з 
операціями Національного банку України із 
забезпечення управління золотовалютними 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

Комітет з питань 
економічної політики 

(26.11.2012) 4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на 
вторинному ринку цінних паперів, здійснення 
валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу 
валютних цінностей на валютних ринках.  

читання. 

88.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
деяких законів України 
щодо удосконалення 
управління 
професійно-технічною 
освітою» 

Комітет з питань науки 
і освіти 

20.11.2012 
Проект № 

9587 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(03.12.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голос. 

1. Партія регіонів 
(182/195) 

 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (1/98) 

2. НУНС (2/63) 

 

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

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

89.  «Проект Закону про 
формування та 
розміщення 
державного 
замовлення на 
підготовку фахівців, 
наукових, науково-
педагогічних та 
робітничих кадрів, 
підвищення 
кваліфікації та 

20.11.2012 
Проект № 

10720 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 241 голос. 

1. Партія регіонів 
(186/195) 

 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (6/63) 

3. Реформи 
заради 

майбутнього 
(0/19) 

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

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
доопрацювання 
та внесення на 
повторне друге 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

перепідготовку кадрів» 

Комітет з питань науки 
і освіти 

(05.12.2012)  відповідно до поточних  і перспективних потреб 
ринку праці. 

читання. 

90.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
Закону України "Про 
електроенергетику" 
(щодо стимулювання 
виробництва 
електроенергії з 
альтернативних 
джерел енергії)» 

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

20.11.2012 
Проект № 

10183  

 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.11.2012) 

Романюк М.П. 
(Партія 

регіонів)  

Льовочкіна 
Ю.В. (Партія 

регіонів) 

Мірошниченк
о Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

За: 280 голос. 

1. Партія регіонів 
(183/195) 

 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (10/98) 

2. НУНС 
(14/63) 

 

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

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

91.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
зайнятості інвалідів» 

Комітет у справах 
пенсіонерів, ветеранів 
та інвалідів 

20.11.2012 
Проект № 

9438 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(03.12.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 288 голос. 

1. Партія регіонів 
(181/195) 

 2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія 
(20/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (19/98) 

2. НУНС 
(14/63) 

 

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

Завізований 
Головним 
юридичним 
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 

92.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
державного 
регулювання та 
управління у сфері 
транспорту та 
дорожнього 
господарства)» 

Комітет з питань 
транспорту і зв'язку 

20.11.2012 
Проект № 

10458 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(26.11.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 256 голос. 

1. Партія регіонів 
(182/195) 

 2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія 
(19/20)  

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (2/63) 

 

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

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

93.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України (щодо зміни 
ставок деяких податків 
і зборів)» 

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

20.11.2012 
Проект № 

10687 

 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(03.12.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 

За: 234 голос. 

1. Партія регіонів 
(183/195) 

2. Народна Партія 
(20/20)  

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (2/63) 

3. КПУ (0/25) 

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

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання. 

94.  «Проект Закону про 
внесення змін до 
Декрету Кабінету 
Міністрів України "Про 
державне мито" щодо 
ставок за проведення 
державної реєстрації 

20.11.2012 
Проект № 

8296-д  

 

Закон 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 

За: 233 голос. 

1. Партія регіонів 
(181/195)  

2. Народна Партія 

1. БЮТ (0/98) 

2. НУНС (2/63) 

3. КПУ (0/25) 

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

-  Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні. 
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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 

речових прав на 
нерухоме майно» 

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

направлено 
на підпис 

Президенту 
(26.11.2012) 

(20/20)  

3. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

95.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
подальшого 
удосконалення 
адміністрування 
податків і зборів» 

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

6.12.2012 
Проект № 

11284 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.12.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М. Я) 

За: 232 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/194)  
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/97) 
2. НУНС (0/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

1. Проектом передбачається узгодження окремих 
положень вказаних законодавчих актів із нормами, 
запропонованими проектом Закону України “Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо подальшого удосконалення адміністрування 
податків і зборів”. 

2. Крім того, законопроектом пропонується 
уточнення поняття терміну «імпорт» (імпорт 
товарів) та закріплення за органами державної 
податкової служби функції контролю за 
додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності вимог валютного законодавства. 

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

96.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
подальшого 
удосконалення 
адміністрування 
податків і зборів» 

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

6.12.2012 
Проект № 

11285 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.12.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М. Я) 

За: 234 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/194)  
2. Народна Партія 

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

1. БЮТ (0/97) 
2. НУНС (3/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

Проектом передбачено: 
-  удосконалення оподаткування операцій з 
цінними паперами та деривативами. 
– встановлення, що  реєстр виданих та отриманих 
податкових накладних, є невід’ємною частиною 
податкової звітності з податку на додану вартість; 
- збільшення питомої ваги специфічної ставки 
акцизного податку у мінімальному акцизному 
податковому зобов’язанні з одночасним 
зменшенням впливу адвалорної ставки; 
- встановлення відповідальності за порушення 
умов транспортування, зберігання,  виробництва 
та реалізації підакцизної продукції; 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
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 

- запровадження авансових сплат акцизного 
податку при придбанні марок акцизного збору; 
- розширення групи підакцизних товарів за 
рахунок нафтопродуктів, які являються 
компонентами бензину, дизельного палива, 
лігроїно-газойлевої, бензино-лігроїнової фракцій; 
- запровадження 12-ти місячного терміну дійсності 
використання марок акцизного збору старого 
зразку у випадку зміни зразків таких марок на нові; 
- удосконалення оподаткування операцій з 
цінними паперами та деривативами. 
- запровадження для платників спрощеної 
системи, які обрали другу групу податковий період 
– календарний рік (замість календарного 
кварталу); 
- скасування обмежень по критерію кількості 
найманих працівників для 5, 6 груп платників 
єдиного податку; 
- зниження ставки єдиного податку для 5 та 6 груп 
з 7% і 10% до 5% і 7%; 
- запровадження електронної форми заповнення 
заяви про перехід на спрощену систему 
оподаткування. 

97.  «Про внесення змін до 
Регламенту Верховної 
Ради України" (щодо 
особистого 
голосування за 
допомогою 
електронної системи)» 

Комітет з питань 
Регламенту, 
депутатської етики та 

6.12.2012 
Закон № 5520-

VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.12.2012) 

Макеєнко В.В. 
(Партія 

регіонів)  

За: 338 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/194)  
2. НУНС (33/63) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія 
(20/20)  

5. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

БЮТ (38/97) 
 

Законопроектом пропонується здійснювати 
особисте голосування народних депутатів України 
за допомогою електронної системи, а також 
голосування кожного народного депутата «за», 
«проти», «утримався», а також заборона 
перешкоджання роботі Верховної Ради України 
шляхом «блокування трибуни» 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  
- Всі висновки 
відсутні.   
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

забезпечення 
діяльності Верховної 
Ради України 

 
 


	«Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо державного земельного банку»
	«Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо державного земельного банку»
	«Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо державного земельного банку»
	«Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо державного земельного банку»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	"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
	«Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив»
	«Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України»
	«Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України»Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
	«Проект Закону про всеукраїнський референдум»
	«Проект Закону про всеукраїнський референдум»Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
	«Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо приведення ставок ввізного мита до критеріїв СОТ)»
	«Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо приведення ставок ввізного мита до критеріїв СОТ)»Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
	«Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про безоплатну правову допомогу"»
	«Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про безоплатну правову допомогу"»Комітет з питань правової політики
	«Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (щодо сприятливих умов для вітчизняних машинобудівних підприємств)»
	«Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (щодо сприятливих умов для вітчизняних машинобудівних підприємств)»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Проект Закону про аграрні розписки»
	«Проект Закону про аграрні розписки»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок»
	«Проект Закону про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про рекламу" щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України»
	«Проект Закону про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про рекламу" щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України»Комітет з питань свободи слова та інформації
	«Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо набрання чинності)»
	«Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо набрання чинності)»Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
	«Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних"»
	«Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних"»Комітет з питань науки і освіти
	«Пропозиції Президента до Закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"»
	«Пропозиції Президента до Закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"»Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
	«Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно)»
	«Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно)»Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
	«Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення)»
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