
Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України  шостого скликання протягом 2010 року 
 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2010-2011 

АНАЛІЗ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, ПРИЙНЯТИХ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ  
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ ПРОТЯГОМ 2010 РОКУ1 

 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

1.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
вибори Президента 
України" (щодо 
організації роботи 
виборчих комісій)»  

3.02.2010 
Закон №1849-VI 

 
 
 

Закон 
підписано 

Лаврінович 
О.В. (Партія 
регіонів) 

За: 233 голоси. 
1. Партія регіонів 

(172/172) 
2. КПУ (27/27) 

1. БЮТ (1/153) 
2. НУНС (29/71) 

3. Блок 
Литвина (0/20) 

1. Проектом передбачено вилучення з тексту Закону 
припису, яким встановлюється повноважність засідань 
виборчих комісій за умови участі у засіданні «не менш 
як двох третин від її складу» (ч.4 ст.28 Закону). 
2. Проектом пропонується надати право виборчим 
комісіям вищого рівня  у випадку бездіяльності виборчої 
комісії нижчого рівня приймати рішення по суті питання. 

2. «Про Регламент 
Верховної Ради 
України» 10.02.2010 

Закон №1861-VI 
 
  
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Єфремов О.С. 
(Партія 
регіонів)  

За: 368 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. БЮТ (140/153) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (7/71) 
 

1. Законопроектом визначаються правові засади роботи 
Верховної Ради України.  
2. Також проектом закону визначаються порядок та 
процедурні питання організації роботи Верховної Ради 
України.  
3. В проекті викладені питанням щодо формування 
коаліції депутатських фракцій, робочих органів 
Верховної Ради України, обрання, призначення та 
відкликання її посадових осіб.  
4. Крім того, в законопроекті викладена законодавча 
процедура: внесення та відкликання законопроектів, їх 
розгляд у першому, другому, третьому читанні; 
підготовка та направлення на підпис Президенту; 
прийняття Постанов та інших актів Верховною Радою 
України, їх зберігання та опублікування. 
 

                                                 
1 2010-й сесійний рік включає шосту та сьому сесії Верховної Ради України: з лютого 2010 року по січень 2011 року.  
2 Якщо графа не містить вказівки на етап законодавчого процесу, на якому закон перебуває, це означає, що його було повернуто з підписом Президента України. 
3 Фракція вважається такою, що підтримала певний закон, якщо більшість її членів проголосували «за» прийняття цього закону. 
4 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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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

3. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності"»  

11.02.2010 
Закон №1869-VI
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Президент 
України 

 
 

За: 328 голосів. 
1. Партія регіонів 

(158/172) 
2. НУНС (48/71) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (56/153) 
2. КПУ (0/27) 

1. Законопроектом уточнюється визначення термінів 
"дозвільна система у сфері господарської діяльності", 
"документ дозвільного характеру", "місцеві дозвільні 
органи" та запроваджується принцип "мовчазної згоди", 
суть якого полягає в набутті суб’єктом господарювання 
права на здійснення певних дій щодо провадження 
господарської діяльності за відсутності рішення про 
видачу документа дозвільного характеру або рішення 
про відмову в його видачі, які мали бути прийняті на 
підставі поданих заявником документів. 
2. Водночас проектом Закону пропонується 
запровадити видачу дозвільних документів за 
принципом організаційної єдності (дозвільний центр) на 
обласному рівні, у містах Києві та Севастополі. При 
цьому запроваджується посада державного 
адміністратора на обласному рівні, у містах Києві і 
Севастополі, вирішується питання взаємодії 
представників дозвільних органів обласного, місцевого 
рівнів, державного адміністратора.   
3. Законопроектом також пропонується встановити 
основні вимоги до порядку видачі документів 
дозвільного характеру, їх переоформлення, видачі 
дублікатів та анулювання. 

4.  «Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг 
за державні кошти»  

11.02.2010 
Закон №2289-VI

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 245 голосів. 
1. Партія регіонів 

(156/172) 
2. КПУ (27/27) 

 

1. БЮТ (50/153) 
2. НУНС (10/71) 

3. Блок 
Литвина (0/20) 

Законопроект передбачає: 
1) спрощення процесу державних закупівель, створення 
умов для дієвої прозорості і доступності надання та 
отримання інформації щодо державних закупівель на 
основі європейського досвіду (розміщення інформації 
щодо держзакупівель на веб-сайтах замовників та 
державному офіційному бюлетені з питань державних 
закупівель Уповноваженого органу); 
2) концентрацію всіх регуляторних та контролюючих 
функцій з питань державних закупівель в 
уповноваженому органі — центральному органі 
виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 
економічної політики, на який покладено функції 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з 
питань державних закупівель, крім розгляду скарг, який 
здійснюється незалежним органом; 
3) можливість визначення Кабінетом Міністрів України 
особливостей закупівлі товарів, робіт і послуг, що 
здійснюються за державні кошти державними 
комерційними підприємствами, казенними 
підприємствами, господарськими товариствами, 
державна частка у статутному фонді яких перевищує 50 
відсотків, а також товарів, робіт і послуг, пов’язаних з 
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, 
виконанням державного оборонного замовлення, 
обслуговуванням і погашенням державного боргу, 
закупівлею інших товарів, робіт і послуг соціального 
призначення; 
4) встановлення вартісної межі, починаючи з яких 
застосування Закону є обов’язковим: для товарів і 
послуг, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 
100 тисяч гривень, а для робіт — 300 тисяч гривень (500 
тисяч гривень — при закупівлі за кошти підприємств); 
5) встановлення мінімальної кількості поданих 
пропозицій на торги — не менше двох; 
6) встановлення необов'язковості внесення тендерного 
забезпечення; 
7) встановлення процедури оскарження з правом на 
оскарження дій замовника до Комісії по розгляду скарг 
при Уповноваженому органі та/або до суду; 
8) встановлення окрім адміністративної 
відповідальності за порушення вимог Закону та інших 
нормативно-правових актів, розроблених на його 
виконання, цивільно-правової та кримінальної 
відповідальності. 

5.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
топографо-геодезичну 
і картографічну 

11.02.2010 
Закон №1872-VI 
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 281 голос. 
1.  Партія регіонів 

(140/172) 
2. КПУ (27/27) 

1. БЮТ (66/153) 
2. НУНС (29/72) 

1. Цим законопроектом розширено повноваження 
Кабінету Міністрів України у нових сферах топографо-
геодезичної і картографічної діяльності, таких як 
побудова мережі пунктів супутникових спостережень 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

діяльність"»   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

3. Блок Литвина (18/20) для визначення координат топографічних об’єктів, 
встановлення і визначення порядку застосування 
систем координат та порядку загальнодержавного 
топографічного і тематичного картографування тощо, 
що дозволить підвищити ефективність топографо–
геодезичної та картографічної діяльності в інтересах 
державного управління і господарювання; 
2. Також проектом закону передбачено розширення 
повноваження спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань 
топографо–геодезичної і картографічної діяльності при 
запровадженні перспективних напрямів розвитку 
національного картографування, забезпеченні правової 
охорони власності на картографічну інформацію тощо; 
3. Крім того проетом визначено належність робіт 
визначення сталих географічних об’єктів в Україні до 
загальнодержавного значення, що важливо для 
подальшого визначення відповідних джерел їх 
фінансування. 

6.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
формування статутних 
капіталів 
господарських 
товариств)»  

11.02.2010 
Закон №1873-VI 
 

 
Закон 

підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 281 голос. 
1. Партія регіонів 

(143/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

БЮТ (71/153) 
НУНС (20/71) 

 

Проектом закон передбачено внесення змін до статті 86 
Господарського кодексу України та до статті 13 Закону 
України «Про господарські товариства», згідно з якими 
заборона використання для формування статутного  
капіталу бюджетних коштів не поширюватиметься на 
випадки, встановлені законом.  

7.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
дозвільну діяльність у 
сфері використання 
ядерної енергії"»  

11.02.2010 
Закон №1874-VI 
  

  
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 288 голосів. 
1. Партія регіонів 

(141/172) 
2. БЮТ (87/153) 
3. НУНС (39/71) 

4. Блок Литвина (19/20) 
 

 КПУ (0/27) 
 

В законопроекті передбачені такі зміни до діючої норми: 
 - уточнена термінологія та доповнена визначеннями 
нових термінів: «використання джерел іонізуючого 
випромінювання», «державна реєстрація джерел 
іонізуючого випромінювання», «документи дозвільного 
характеру», «ліцензіат», «ліцензування», 
«переоформлення ліцензії»; 
- вирішено питання щодо поширення дозвільних 
процедур, встановлених Законом, лише на осіб, 
зареєстрованих у порядку, встановленому 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

законодавством України; 
- дію Закону поширено також на діяльність військових 
формувань та установ у сфері використання ядерної 
енергії на цілі, не пов’язані з військовими; 
- встановлено необхідність зазначення в ліцензії на 
провадження діяльності у сфері використання ядерної 
енергії  вимоги щодо обов’язкового забезпечення 
суб’єктами діяльності фізичного захисту ядерних 
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 
джерел іонізуючого випромінювання; 
- передбачена можливість щодо делегування 
Держатомрегулюванням повноважень, передбачених 
Законом, своїм територіальним органам; 
- встановлена необхідність погодження переліку джерел 
іонізуючого випромінювання, діяльність по 
використанню яких звільняється від ліцензування, з 
центральним органом виконавчої влади із забезпечення 
реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, 
санітарного та епідемічного благополуччя населення; 
- передбачено поширення ліцензування на персонал, 
який здійснює управління дослідницькими реакторами, 
за переліком посад, визначеним органом державного 
регулювання ядерної та радіаційної безпеки; 
- встановлено, що дозвільна діяльність передбачає 
видачу сертифікатів про затвердження при перевезенні 
радіоактивних матеріалів. 

8. «Про внесення зміни 
до статті 41 
Господарського 
процесуального 
кодексу України (щодо 
призначення судових 
експертиз)»  

11.02.2010 
Закон №1875-VI 
  

 Закон 
підписано 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 
регіонів) 

За: 306 голосів. 
1. Партія регіонів 

(148/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

1. БЮТ (79/153) 
2. НУНС (31/72) 

Проект Закону передбачає встановлення вимог, 
передбачених Законом України “Про судову 
експертизу”, до осіб, які проводять судову експертизу. 
 

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

11.02.2010 
Закон №1876-VI 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 294 голоси. 
1. Партія регіонів 

(153/172)  

1. БЮТ (67/153) 
2. НУНС (27/71) 

 

Законопроект імплементує в національне процесуальне 
законодавство вимоги пункту 1 ст. 46 Конвенції про 
захист прав і основних свобод людини, 1950 р., щодо 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

підстав перегляду 
судових рішень»  

  
 
 

Закон 
підписано 

2. КПУ (26/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

 

зобов’язання виконувати остаточні рішення 
Європейського суду в будь-яких справах, в якій Україна 
є стороною, шляхом внесення змін до відповідних норм 
Кримінально-процесуального кодексу України, 
Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу 
адміністративного судочинства України.  
 

10. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо визначення 
порядку та строків 
зберігання деяких 
категорій документів»  

11.02.2010 
Закон №1877-VI 
 

 
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

(133/172) 
2. КПУ (26/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

1. БЮТ (60/153) 
2. НУНС (30/71) 

 

Проект закону передбачає усунення протиріч в 
законодавстві про зберігання документів, а саме: 
врегулювання питань щодо оптимізації строків і порядку 
зберігання реєстраційних справ у державного 
реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, а також справ про страхові виплати у Фонді 
соціального страхування від нещасних випадків. 
 

11. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державну реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обмежень» (з 
пропозиціями 
Президента України від 
13.06.2007) 

11.02.2010 
Закон №1878-VI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Януковича 
В.Ф.) 

За: 235 голосів. 
1. Партія регіонів 

(144/172) 
2. БЮТ (88/153) 

 

1. НУНС (2/71) 
2. КПУ (0/27) 

3. Блок 
Литвина (0/20) 

 

1. У проекті Закону передбачається визначити 
Міністерство юстиції спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. 
2. Проект передбачає створення Державного реєстру 
прав на нерухоме майно, який містить записи про 
зареєстровані права і обтяження, суб’єктів прав, об’єкти 
нерухомого майна, документи, на підставі яких 
проведено державну реєстрацію прав, і картографічні 
(графічні) дані. 
3. Проектом також передбачається, що кожному об'єкту 
нерухомого майна при проведенні державної реєстрації 
права власності на нього присвоюється індивідуальний 
номер, який не повторюється на всій території України і 
залишається незмінним протягом усього часу існування 
цього об'єкта. 
4. За державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
надання витягів  справляється  плата у розмірі, що 
встановлюється Кабінетом Міністрів України.   

 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України  шостого скликання протягом 2010 року 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2010 7 

№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

12. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
ставки акцизного збору 
на спирт етиловий та 
алкогольні напої" 
(щодо ставки збору на 
спиртові дистиляти та 
спиртні напої, одержані 
шляхом перегонки 
виноградного вина або 
вичавок винограду)»  

11.02.2010 
Закон №1883-VI 
 
  
  
 
 

 
 
 

Закон 
підписано 

Болюра А.В. 
(БЮТ),  

Рябка О.Г. 
(БЮТ), 

Філенко В.П. 
(БЮТ),  

Шаго Є.П. 
(БЮТ), 

Слободян 
О.В. (НУНС),  
Царьков Є.І. 

(КПУ),  
Ващук К.Т. 

(Блок 
Литвина),  
Сухий Я.М. 

(Партія 
регіонів), 

Климекно О.І. 
(НУНС), 

Самойлик 
К.С. (КПУ),  

Круглов М.П. 
(Партія 
регіонів)  

За: 331 голос. 
1. Партія регіонів 

(152/172) 
2. БЮТ (115/153) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (18/20) 

 

НУНС (19/71) 

Проектом Закону передбачені зміни в розмірах і 
періодах дії ставок акцизного збору на спиртові напої: 
- подовження дії ставки акцизного збору у розмірі 14 
гривень за 1 л 100-відсоткового спирту до 31 грудня 
2010 року; 
- з 1 січня 2011 року встановивши ставку акцизного 
збору у розмірі 20 гривень за 1 л 100-відсоткового 
спирту; 
- з 1 січня 2012 року встановивши ставку акцизного 
збору у розмірі 27 гривень за 1 л 100-відсоткового 
спирту. 
 

13. «Про затвердження 
Указу Президента 
України "Про 
оголошення територій 
міста Калуш та сіл 
Кропивник і Сівка-
Калуська Калуського 
району Івано-
Франківської області 
зоною надзвичайної 
екологічної ситуації"»  

12.02.2010 
Закон №1885-VI 
 
 
  
 

 
 

Закон 
підписано 

Президент 
України  

Ющенко В.А. 

За: 392 голоси. 
1. Партія регіонів 

(162/172) 
2. БЮТ (128/153) 
3. НУНС (53/71) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (20/20) 
 

- 

Законопроектом передбачається затвердити Указ 
Президента України від 10 лютого 2010 року № 145 
«Про оголошення територій міста Калуш та сіл 
Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-
Франківської області зоною надзвичайної екологічної 
ситуації». 

 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України  шостого скликання протягом 2010 року 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

© конодавчих ініціатив, 2010 
 

8 Лабораторія за

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

14.  «Про внесення змін до 
переліку пам'яток 
культурної спадщини, 
що не підлягають 
приватизації, 
затвердженого 
Законом України "Про 
Перелік пам'яток 
культурної спадщини, 
які не підлягають 
приватизації"» 

12.02.2010 
Закон №1887-VI 
  
 
 
 

Закон 
підписано 

Шемчук В.В. 
(НУНС) 

За: 304 голоси. 
1. Партія регіонів (95/172) 

2. БЮТ (113/153) 
3. НУНС (48/71) 
4. КПУ (27/27) 

5. Блок Литвина (19/20) 

- 

Проект закону передбачає доповнення та уточнення 
до Переліку пам’яток культури, які не підлягають 
приватизації: пам’ятки історії, архітектури, 
монументального мистецтва, які зберегли автентичні 
свідчення про визначні історичні події, життя та 
діяльність відомих осіб, визначні місця, що становлять 
цінність з наукової, історичної, мистецької точки зору. 

15. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
соціальний захист 
дітей війни" (щодо 
права на стаціонарну 
медичну допомогу в 
госпіталях ветеранів 
війни)»  

16.02.2010 
Закон №1891-VI 
 
 
 

  Закон 
підписано 

Сушкевич 
В.М. (БЮТ), 
Цибенко П.С. 

(КПУ)  

За: 325 голосів. 
1. Партія регіонів 

(132/172) 
2. БЮТ (115/153) 

3. КПУ (26/27) 
4. Блок Литвина (20/20) 

НУНС (29/71) 

Законопроектом передбачено внесення доповнення до 
статті 5 Закону України «Про соціальний захист дітей 
війни» що надасть дітям війни, що є інвалідами, право 
на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях 
ветеранів війни. 
 

16. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо приведення у 
відповідність до 
чинного 
законодавства)»  

16.02.2010 
Закон №1900-VI 
  
  
 
 
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 301 голос. 
1. Партія регіонів 

(137/172) 
2. БЮТ (112/153) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. НУНС (32/71) 
2. КПУ (0/27) 

 

Законопроект має техніко-юридичний характер і 
спрямований на узгодження ряду законів з питань 
військової сфери і Статутів Збройних Сил України з 
Законом України від 25.12.2008 № 803-VI «Про 
внесення змін до деяких законів України з питань 
оборони». Вказаним Законом були внесенні зміни, в 
основному термінологічного характеру, до «базових» 
Законів України «Про оборону України» і «Про Збройні 
Сили України», з якими тепер необхідно узгодити 
термінологічний апарат інших законодавчих актів з 
питань військової сфери. 

17. «Про внесення змін до 
Кодексу 
адміністративного 
судочинства України 
щодо компетенції 
адміністративних 

16.02.2010 
Закон №1901-VI 
  

 
 

Міщенко С.Г. 
(БЮТ) 

За: 297 голосів. 
1. Партія регіонів 

(126/172) 
2. БЮТ (105/153) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (15/20) 

НУНС (23/71) 

Законопроект передбачає надання адміністративному 
суду права розглядати спори між суб’єктами владних 
повноважень, які виникають не тільки з приводу 
укладання та виконання  адміністративних договорів, як 
це передбачено чинною нормою, але й у зв’язку з 
припиненням, скасуванням та визнанням не чинними 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

судів»  Закон 
підписано 

цих договорів шляхом внесення змін до пункту 3 
частини 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства 
України.   

18.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
кінематографію" (щодо 
державної підтримки 
виробництва 
національних 
фільмів)» (з 
врахуванням 
пропозицій 
Президента)  

18.02.2010 
Закон №1909-VI 
 
 
  
 
 

 Закон 
підписано 

Шуфрич Н.І. 
(Партія 
регіонів) 

За: 351 голос. 
1. Партія регіонів 

(137/172) 
2. БЮТ (123/153) 
3. НУНС (45/71) 
4. КПУ (26/27) 

5. Блок Литвина (19/20) 

- 

Законопроектом пропонується розширити критерії, за 
якими фільм визнається національним, та визначити 
засади фінансового, господарського та митного 
регулювання діяльності суб’єктів кінематографії.  

19. «Про внесення змін до 
Господарського 
процесуального 
кодексу України щодо 
визначення 
підсудності справ з 
питань земельних 
відносин» 

18.02.2010 
Закон №1914-VI 
  
 
  

 Закон 
підписано 

Міщенко С.Г. 
(БЮТ) 

За: 340 голосів. 
1. Партія регіонів 

(120/172) 
2. БЮТ (144/153) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (30/71) 

1.  Проектом передбачено доповнення Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України нормами, що 
передбачатимуть розгляд справи з приводу земельних 
відносин саме за місцезнаходженням об’єктів 
земельних відносин.  
 

20.  «Про внесення змін до 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України щодо 
виїмки матеріальних 
носіїв секретної 
інформації» 

4.03.2010 
Закон №1940-VI

 
 
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко)  

За: 253 голоси. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. НУНС (37/71) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (19/20) 
 

БЮТ (1/153) 
 

Проектом закону пропонується внести зміни до статей 
178 та 179 Кримінально-процесуального кодексу, 
передбачивши можливість виїмки та видачі не лише 
документів, що становлять державну таємницю, а й 
інших матеріальних носіїв секретної інформації. 

21. «Про внесення змін до 
статті 9 Закону України 
"Про участь України в 
міжнародних 
миротворчих 
операціях"»  

4.03.2010 
Закон №1941-VI 
 
  

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко) 

За: 310 голосів. 
1. Партія регіонів 

(145/172) 
2. БЮТ (80/153) 
3. НУНС (37/71) 
4. КПУ (27/27) 

5. Блок Литвина (19/20) 

- 
 

Законопроектом передбачається законодавче 
врегулювання вирішення Кабінетом Міністрів питань 
щодо фінансового забезпечення миротворчого 
контингенту і миротворчого персоналу, що 
направляються для участі в міжнародних миротворчих 
операціях. 
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10 Лабораторія за

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

22. «Про затвердження 
змін до статті 61 
Закону України "Про 
Регламент Верховної 
Ради України" (щодо 
порядку утворення 
коаліції депутатських 
фракцій)» 

9.03.2010 
Закон №1952-VI 
  
  
  

Закон 
підписано 

Бондик В.А. 
(Партія 
регіонів), 

Демидко В.М. 
(Партія 
регіонів) 

 
 

За: 235 голосів. 
1. Партія регіонів 

(172/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

 
1. БЮТ (7/153) 
2. НУНС (6/71) 

Проект закону передбачає викладення у новій редакції 
статті 61 Регламенту Верховної Ради України в частині 
встановлення порядку утворення коаліції депутатських 
фракцій (передбачається створення коаліції не тільки 
фракціями, але й депутатами, які складають більшість в 
Верховній Раді).  
 

23.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
телебачення і 
радіомовлення" (щодо 
ліцензійних умов)»  

10.03.2010 
Закон №1957-VI
  

 
Закон 

підписано 

Стець Ю.Я. 
(НУНС) 

За: 332 голоси. 
1. Партія регіонів 

(143/172) 
2. БЮТ (110/153) 

3. КПУ (26/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (33/72) 

Законопроект спрямований на техніко-юридичне 
коригування Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» в частині змін та доповнень до 
посилань окремих статей Закону на попередні його 
норми, з метою їхнього уточнення. 
 
 

24.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів (щодо 
встановлення 
соціальних гарантій 
прийомним батькам)»  

10.03.2010 
Закон №1959-VI 
  
 

 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Ткач Р.В. 
(НУНС) 

За: 347 голосів. 
1. Партія регіонів 

(140/172) 
2. БЮТ (128/153) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (33/72) 
 

Даним проектом пропонується внести зміни до статті 
186 Кодексу законів про працю України, якими 
передбачити можливість  надання відповідних гарантій 
прийомним батькам: 
- неповний робочий час; 
- заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають 
дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, 
робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження; 
- обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від 
трьох до чотирнадцяти  років або дітей-інвалідів, до 
надурочних робіт і направлення їх у відрядження; 
- відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду 
за дитиною; 
- надання відпустки для догляду за дитиною і 
зарахування її до стажу роботи; 
- відпустки жінкам, які усиновили дітей; 
- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. 

25.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо запобігання та 
протидії корупції»  

10.03.2010 
Закон №1962-VI 
 

Новиков О.В. 
(НУНС) 

За: 236 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(172/172) 
2. КПУ (27/27) 

1. БЮТ (12/153) 
2. НУНС (4/72) 

Законопроектом передбачається перенесення дати 
введення в дію законів «Про засади запобігання та 
протидії корупції», «Про відповідальність юридичних 
осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

 
Закон 

підписано 

3. Блок Литвина (19/20) внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення» на 1 січня 2011 року. 

26.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
молоко та молочні 
продукти" (щодо 
відповідності якості та 
безпеки молочних 
продуктів показникам, 
які встановлені 
законодавством і 
стандартами України)»  

15.04.2010 
Закон №2132-VI

  
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Зубець М.В. 
(БЮТ),  

Рижук С.М. 
(Партія 
регіонів), 

Кириленко І.Г. 
(БЮТ) 

(депутатські 
повноваженн
я припинені в 

2007 році) 

За: 357 голосів. 
1. Партія регіонів 

(160/172) 
2. БЮТ (104/155) 
3. НУНС (44/72) 
4. КПУ (27/27) 

5. Блок Литвина (19/20) 
 

- 
 

1. Законопроектом уточнюються терміни “молочна 
сировина”, “молочні продукти”, “традиційні молочні 
продукти”, “пакування”, “переробне підприємство” тощо.  
2. Конкретизуються вимоги до показників якості та 
безпеки молока, молочної сировини і молочних 
продуктів.  3. Також поектом закону передбачені зміни 
до статей 10, 11, 13, 14 Закону, які мають на меті 
удосконалити механізм контролю за якістю та безпекою 
молочних продуктів, посилити увагу суб‘єктів 
господарювання  до забезпечення належної якості 
відповідної продукці 

27. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
відновлення 
платоспроможності 
боржника або 
визнання його 
банкрутом" (щодо 
здійснення управління 
підприємством-
боржником 
(банкрутом)»  

15.04.2010 
Закон №2133-VI
  
 
  
 
 

Закон 
підписано 

Новікова Ю.В. 
(Партія 
регіонів)  

За: 239 голосів. 
1. Партія регіонів 

(171/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (0/155) 
2. НУНС (19/72) 

Проектом Закону пропонується чіткого та детального 
урегулювати правовідносини щодо здійснення 
управління підприємством-боржником (банкрутом) у 
разі дострокового припинення процедури санації чи 
визнання банкрута таким, що не має боргів, і може 
продовжувати свою підприємницьку діяльність до 
призначення в установленому порядку керівника 
(органів управління) боржника (банкрута, що не має 
боргів). 

28.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
кредитування та 
стимулювання 
іноземних інвестицій)»  

27.04.2010 
Закон №2155-VI
 

 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Полунєєв 
Ю.В. (БЮТ), 
Клюєв С.П. 

(Партія 
регіонів) 

За: 240 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (13/154) 
2. НУНС (10/72) 

Законопроектом передбачено:  
- внесення змін до прикінцевих положень Закону 
№1533, які спрямовано на скорочення терміну дії (до 1 
січня 2011 року) обмежень щодо кредитування в 
іноземній валюті; 
- виключення запроваджених пунктами 8-12 прикінцевих 
положень Закону №1533 додаткових обмеження щодо 
кредитів (позик поворотної фінансової допомоги) у 
іноземній валюті, отриманих від нерезидентів, та 
виконання зобов’язань перед іноземними інвесторами; 
- скасування посиленого контролю та додаткових 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

обмежень як таких, що втратили свою актуальність. 
29.  «Про внесення змін до 

Закону України "Про 
оподаткування 
прибутку підприємств" 
(щодо оподаткування 
дивідендів)»  

27.04.2010 
Закон №2156-VI
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Каракай Ю.В. 
(Партія 
регіонів) 

За: 241 голос. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (11/154) 
2. НУНС (10/72) 

 

Проект Закону спрямований на внесення змін до Закону 
України “Про оподаткування прибутку підприємств” 
(надалі - Закону) якими передбачається: 
- ведення окремого обліку доходів, отриманих від 
юридичних осіб, які перебувають під їх контролем 
відповідно до пункту 1.26 статті 1 Закону; 
- невключення дивідендів, отриманих від нерезидентів-
юридичних осіб, які перебувають під його контролем 
відповідно до пункту 1.26 Закону (крім нерезидентів, що 
мають офшорний статус) до складу валового доходу; 
- звільнення від сплати авансового внеску, 
передбаченого підпунктом 7.8.2 пункту 7.8. статті 7 
Закону у разі виплати дивідендів в межах сум 
дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які 
перебувають під контролем юридичної особи, яка 
здійснює виплату, відповідно до пункту 1.26 статті 1 
Закону. 

30.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Регламент Верховної 
Ради України" (щодо 
запрошення на 
пленарне засідання та 
прав парламентської 
опозиції)»  

27.04.2010 
Закон №2157-VI
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кисельов 
В.О. 

(Позафракцій
ний) 

За: 237 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(160/161) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (8/154) 
2. НУНС (8/72) 

1. Проектом закону пропонується привести у 
відповідність до Конституції України статтю 6 
Регламенту. 
2. Пропонується у статті 59 Регламенту Верховної Ради 
врахувати норми статті 13 Закону України “Про статус 
народного депутата України”. 
3. Передбачається викладення статті 68 Регламенту у 
новій редакції, яка передбачає, що суб’єктами 
опозиційної діяльності у Верховній Раді є депутатські 
фракції, які прийняли рішення про опозиційність, та 
опозиційні об’єднання депутатських фракцій; крім того, 
цією статтею передбачається, що народний депутат, 
опозиційна депутатська фракція можуть бути членом 
лише одного опозиційного об’єднання. 
4. Пропонується також внести зміни до статті 70 
Регламенту, що надасть можливість кожному суб’єкту 
опозиційної діяльності на пленарному  засіданні  
Верховної Ради мати гарантоване право на виступ 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

свого представника тривалістю 3 хвилини при розгляді 
Верховною Радою питань: 
- які стосуються діяльності Кабінету Міністрів України; 
- про засади внутрішньої і зовнішньої політики України; 
- про  стан виконання Державного бюджету України; 
-  про відповідальність Кабінету Міністрів України; 
- про загальнодержавну програму економічного, 
науково-технічного, соціального, національно-
культурного розвитку, охорони довкілля. 

31. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
міліцію" (щодо 
міжнародного 
співробітництва)»  11.05.2010 

Закон №2164-VI
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Бевз В.А. 
(КПУ) 

За: 271 голос. 
1. Партія регіонів 

(154/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (66/155) 
2. НУНС (2/72) 

1. Законопроектом передбачено викладення у новій 
редакції статтю 8 Закону України “Про міліцію”, 
передбачивши серед підстав міжнародного 
співробітництва міліції окрім міжнародних договорів 
України також установчі акти та правила міжнародних 
організацій поліції, членом яких є Україна. 
2. Також пропонується доповнити частину першу статті 
10 Закону України “Про міліцію” пунктом 31, 
зобов’язавши міліцію виконувати у межах своєї 
компетенції запити правоохоронних органів інших 
держав або міжнародних організацій поліції 
передбачених законодавством, міжнародними 
договорами України або установчими актами та 
правилами міжнародних організацій поліції, членом яких 
є Україна. 
3. Крім того, пропонується внести зміни у статтю 11, 
надавши міліції право затримувати і тримати у 
спеціально відведених для цього приміщеннях іноземців 
та осіб без громадянства, які розшукуються 
правоохоронними органами інших держав як 
підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як 
засуджені, які ухиляються від виконання кримінального 
покарання, а також звертатись у межах своєї 
компетенції із запитами до правоохоронних органів 
інших держав та міжнародних організації поліції в 
порядку та на підставах, передбачених законодавством, 
міжнародними договорами України або установчими 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

актами та правилами міжнародних організацій поліції, 
членом яких є Україна. 

32. «Про внесення змін до 
статті 12 Закону 
України "Про лікарські 
засоби" (щодо 
маркування лікарських 
засобів шрифтом 
Брайля)» 

11.05.2010 
Закон №2165-VI
 
  
 
 
 
 

 Закон 
підписано 

Корж В.П. 
(Партія 
регіонів)  

 
За: 273 голоси. 

1. Партія регіонів 
(169/172) 

2. КПУ (27/27) 
3. Блок Литвина (20/20) 

 
1. БЮТ (46/155) 
2. НУНС (8/72) 

1. Законопроектом вносяться зміни до статті 12 Закону 
України «Про лікарські засоби», якими передбачається 
установити, що на зовнішній упаковці для  лікарських  
засобів, категорії  яких визначає  орган  центральної  
виконавчої  влади  з  питань  охорони  здоров’я,  та які  
застосовуються  в  амбулаторних  умовах,  крім  
відомостей,  зазначених  у  частині  першій  цієї  статті,  
шрифтом  Брайля  мають  бути   зазначені   назва  
лікарського  засобу  та   додаткова  інформація. 
2. Також передбачається, що перелік додаткової 
інформації, яка  наноситься  шрифтом Брайля, 
визначається  органом  центральної  виконавчої  влади  
з  питань  охорони здоров’я залежно від  виду  
пакування, фасування та дозування  лікарського  
засобу.  

33.  «Про внесення зміни 
до статті 191 
Цивільного 
процесуального 
кодексу України (щодо 
вручення судової 
повістки)»  

11.05.2010 
Закон №2167-VI
 

 
 Закон 

підписано 

Мірошниченк
о Ю.Р. (Партія 

регіонів)  

За: 289 голосів. 
1. Партія регіонів 

(164/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (72/154) 
2. НУНС (4/72) 

Законопроектом пропонується визначити, що у випадку 
перерви у засіданні або відкладенні справи на прохання 
особи їй вручається судова повістка або повістка-
повідомлення. 
 

34.  «Про внесення зміни 
до статті 25 Закону 
України "Про 
відпустки" (щодо 
гарантування 
відпустки для одного з 
батьків на період 
карантину)»  

11.05.2010 
Закон №2169-VI

 
 

 Закон 
підписано 

Зарубінський 
О.О. (Блок 
Литвина)  

За: 287 голосів. 
1. Партія регіонів 

(166/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (60/154) 
2. НУНС (12/72) 

 

Проектом Закону передбачено встановлення 
додаткового пункту 3-1 в частині першій статті 25 
Закону України “Про відпустки”, відповідно до якого 
один з батьків дитини до 7 років має гарантоване право 
отримати додаткову неоплачувану відпустку на час 
проголошення карантину на відповідній території. 

35.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо вдосконалення 
державного 

11.05.2010 
Закон №2367-VI
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 

За: 288 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(171/172) 
2. КПУ (26/27) 

1. БЮТ (63/154) 
2. НУНС (8/72) 

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів 
України «Про інвестиційну діяльність», «Про 
страхування», «Про фінансово-кредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операціях 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

регулювання у сфері 
будівництва житла»  

 
 Закон 

підписано 

Ю.В.) 3. Блок Литвина (17/20) з нерухомістю», «Про рекламу» з метою забезпечення  
захисту прав інвесторів житла та посиленню 
державного контролю за цим ринком. 

36.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту" (щодо 
першочергового 
безоплатного 
забезпечення 
автомобілями 
інвалідів війни)»  

11.05.2010 
Закон №2171-VI

  
 
 
 
 
 
 
 

 Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 301 голос. 
1. Партія регіонів 

(152/172) 
2. БЮТ (87/155) 

3. КПУ (27/27 
4. Блок Литвина (19/20) 

 

НУНС (13/72) 
 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2010 р. 
першочергово забезпечувати автомобілями інвалідів 
війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у 
бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з 
Японією, які відповідно до статті 13 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» забезпечуються автомобілями безплатно, а 
також першочергово безплатно забезпечувати 
автомобілями інвалідів з числа осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, (за наявності медичних 
показань) на термін експлуатації до десяти років (з 
наступною заміною на новий) та виплату компенсації на 
паливо, ремонт, технічне обслуговування автомобілів 
або на транспортне обслуговування в порядку, 
встановленому Кабінетом  Міністрів України.  

37. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо недопущення 
зловживань правом на 
оскарження»  

13.05.2010 
Закон №2181-VI
 
 
 

  Закон 
підписано 

Олійник С.В. 
(БЮТ), 

Рудченко 
М.М. (Блок 
Литвина), 
Пилипенко 
В.П. (БЮТ) 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (27/155) 
2. НУНС (14/72) 

Проектом пропонується внести зміни до Закону 
України “Про Вищу раду юстиції” та Кодексу 
адміністративного судочинства України і 
встановити, що акти Вищої ради юстиції можуть 
бути оскаржені до Вищого адміністративного суду 
України, рішення якого з цих питань буде 
остаточним. 

38. «Про внесення змін до 
статті 209 Земельного 
кодексу України (щодо 
використання коштів)»   

13.05.2010 
Закон №2182-VI
  
  
 

 Закон 
підписано 

Лук’янчук Р.В. 
(БЮТ), 

Бевзенко В.Ф. 
(Партія 
регіонів), 

Бондарєв К.А. 
(БЮТ)     

 
За: 237 голосів. 

1. Партія регіонів 
(170/172) 

2. КПУ (27/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

 
1. БЮТ (10/155) 
2. НУНС (7/72) 

Запропоновані законопроектом зміни спрямовані на 
надання можливості використовувати кошти, які 
надходять у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, не лише на освоєння земель для 
сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, 
поліпшення відповідних угідь, охорону земель 
відповідно до розроблених програм та проектів 
землеустрою, а також і на проведення інвентаризації 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

земель та оплату проектів землеустрою. 
39.  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України щодо 
впорядкування 
дозвільних процедур»  

13.05.2010 
Закон №2185-VI
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Ляпіна К.М. 
(НУНС) 

За: 238голосів. 
1. Партія регіонів 

(148/172) 
2. КПУ (26/27) 

3. Блок Литвина (18/20) 

1. БЮТ (22/154) 
2. НУНС (20/72) 

Проектом пропонується внести зміни до Законів України 
«Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», які спрямовані на спрощення дозвільних 
процедур у сферах дії цих законів відповідно до вимог 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності». 
Зокрема проектом закону визначається: 
- дозвільний орган, уповноважений видавати документ 
дозвільного характеру;  
- платність або безоплатність видачі документа 
дозвільного характеру;  
- строк прийняття рішення про видачу або відмову у 
видачі документа дозвільного характеру;  
- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та 
анулювання документа дозвільного характеру;  
- можливість набуття суб’єктом господарювання права 
на провадження певних дій щодо здійснення 
господарської діяльності за декларативним принципом. 

40.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
космічну діяльність" 
(щодо удосконалення 
механізму нормативно-
правового 
регулювання)»  

13.05.2010 
Закон №2186-VI
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 322 голоси. 
1. Партія регіонів 

(159/172) 
2. БЮТ (92/154) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (21/72) 
 

Проектом закону передбачені такі зміни: 
- уточнення назви Загальнодержавної цільової науково-
технічної космічної програми України на виконання 
вимог Закону України „Про державні цільові програми”; 
- уточнення положення про розроблення 
концептуальних основ космічної діяльності і визначено, 
що вони розробляються НКАУ у вигляді Стратегії 
космічної діяльності України на 20 або більше років, яка 
затверджується Кабінетом Міністрів України; 
- додання нового положення щодо можливості НКАУ 
відкривати свої представництва в регіонах (країнах), 
перспективних для просування на їх ринки української 
космічної техніки та технологій; 
- доповнення статтею „Контроль за здійсненням 
зовнішньоекономічної діяльності” на виконання вимог 
Закону України „Про дозвільну систему у сфері 

 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України  шостого скликання протягом 2010 року 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

© коно вчих ініціатив
 
Лабораторія за да , 2010 17 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

господарської діяльності”; 
 - уточнення порядку реєстрації космічних апаратів, 
запущених в космічний простір, та додано нову статтю 
щодо вилучення їх з реєстру.  

41.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України у сфері 
перевезення 
небезпечних вантажів» 

13.05.2010 
Закон №2189-VI
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 308 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(156/172) 
2. БЮТ (85/154) 
3. КПУ (26/27) 

4. Блок Литвина (18/20) 

НУНС (19/72) 

Проект передбачає внесення змін до ряду законодавчих 
актів (Кодексу торговельного мореплавства України;  
законів України “Про транспорт”, “ Про пестициди і 
агрохімікати”, “Про відходи”, “Про транзит вантажів”, 
“Про перевезення небезпечних вантажів”), які 
стосуються:  
- доповнення списку судових документів, передбачених 
міжнародними договорами України з питань безпеки 
мореплавства;  
- розширення  переліку підстав звільнення від 
відповідальності власника судна;  
- покращення законодавчих норм, які стосуються 
безпеки на транспорті, зокрема вимог до пакування та 
маркування тощо. 

42.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників»  

13.05.2010 
Закон №2254-VI

   
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 335 голосів. 
1. Партія регіонів 

(161/172) 
2. БЮТ (97/155) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (19/20) 
 

НУНС (29/72) 
 

У законопроекті пропонується перенести термін набуття 
чинності нової бюджетної програми щодо компенсації 
витрат сільськогосподарським товаровиробникам за 
наявну корову з 1 січня 2010 року (як це передбачено 
чинним законодавством) на 1 січня 2011 року з 
відповідним коригуванням доходної та видаткової 
частин Державного бюджету України на 2010 рік. 

43. «Про внесення зміни 
до статті 707 
Цивільного кодексу 
України (щодо 
правового 
регулювання обміну 
товарів неналежної 
якості)»  

14.05.2010 
Закон №2257-VI
 
 
  

Закон 
підписано 

Парубій А.В. 
(НУНС)  

За: 310 голосів. 
1. Партія регіонів 

(144/172) 
2. БЮТ (84/155) 
3. НУНС (41/72) 
4. КПУ (24/27) 

5. Блок Литвина (13/20) 

- 

Проект Закону усуває неузгодженість між загальним 
змістом статті 707 ЦК України ( присвяченої обміну 
непродовольчого товару належної якості) та терміном, 
який використовується у її частині першій («товар 
неналежної якості»). 

44. «Про схвалення 
рішення Президента 
України про допуск 

18.05.2010 
Закон №2259-VI
 

Президент 
України 

(Янукович 
За: 394 голоси. 

1. Партія регіонів 
 

КПУ (0/27) 
Проектом пропонується схвалити рішення Президента 
України про допуск на територію України підрозділів 
збройних сил інших країн для участі у дев’яти 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

підрозділів збройних 
сил інших держав на 
території України у 
2010 році для участі у 
багатонаціональних 
військових навчаннях» 

  
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

В.Ф.) (169/172) 
2. БЮТ (146/155) 
3. НУНС (56/72) 

4. Блок Литвина (19/20) 

багатонаціональних військових навчаннях за участю 
США, Сполученого королівства Великої Британії і 
Північної Ірландії, Республіки Білорусь, Республіки 
 Польща, Республіки Болгарії, Словацької 
Республіки, Угорської Республіки, Румунії, Канади, 
Грузії, та інших держав, як це вимагається відповідно до 
п. 22 ст. 85 Конституції України та ст. 8 Закону України 
«Про порядок допуску та умови перебування підрозділів 
збройних сил інших держав на території України».  

45.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
запобігання та 
протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним 
шляхом"»  

18.05.2010 
Закон №2258-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 356 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. БЮТ (117/154) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (22/72) 

1. Проект забезпечується реалізації положень Сорока 
рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів 
боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених 
на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, 
Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт 
та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та про фінансування тероризму, а також Директиви 
Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС щодо 
запобігання використанню фінансової системи з метою 
відмивання коштів та фінансування тероризму. 
2. Розширюється перелік суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, 
адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності, що 
надають юридичні послуги, торговців нерухомістю 
(рієлтерів), операторів поштового зв’язку (в частині 
здійснення ними переказу грошей), торговців 
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, 
аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які 
проводять будь-які лотереї, суб’єктів підприємницької 
діяльності, що надають послуги з бухгалтерського 
обліку, та деяких інших представників нефінансових 
професій.  
3. Встановлюється обов’язок суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу вживати посилені застережні 
заходи стосовно клієнтів, діяльність яких свідчить про 
підвищений ризик проведення ними операцій з 
легалізації (відмивання) доходів та фінансування 
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19 Лабораторія закон

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

Закон 
підписано 

тероризму. Зокрема, такі заходи мають вживатись у разі 
встановлення і здійснення ділових відносин із 
іноземними політичними діячами та іноземних 
фінансових установ. 
4. Передбачається здійснювати розподіл конфіскованих 
активів, одержаних внаслідок легалізації (відмивання) 
доходів або фінансування тероризму, згідно з яким 
кошти, одержані Україною відповідно до угоди про 
розподіл конфіскованих активів зараховуються до 
державного бюджету. 

46.  «Про внесення змін до 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України (щодо 
приведення 
підслідності у 
відповідність до 
компетенції 
правоохоронних 
органів)» 

18.05.2010 
Закон №2262-VI
  
 
 
 

 Закон 
підписано 

Скибінець 
О.М. (БЮТ), 
Самойленко 
Ю.П. (Партія 
регіонів)  

За: 363 голоси. 
1. Партія регіонів 

(159/172) 
2. БЮТ (121/154) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (33/72) 
 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 
112 Кримінально-процесуального кодексу України, 
відповідно до яких планується  віднести до підслідності 
Служби безпеки України справи про злочини, 
передбачені ст. 265-1 (“Незаконне виготовлення 
ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює 
радіоактивний матеріал або випромінює радіацію”) 
Кримінального кодексу України і разом з цим із 
підслідності слідчих органів СБУ вилучити справи про 
злочини, передбачені ст. 294 (“Масові заворушення”) КК 
України та передати їх до підслідності органів 
внутрішніх справ. 

47.  «Про внесення змін до 
Кодексу законів про 
працю України (щодо 
порядку реєстрації 
трудового договору)»  

18.05.2010 
Закон №2266-VI

  
 Закон 

підписано 

Прокопчук 
Ю.В.  (БЮТ) 

За: 288 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(162/172) 
2. БЮТ (129/154) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (22/72) 

Законопроектом пропонується встановити можливість 
реєстрації трудового договору між працівником і 
фізичною  особою у відповідному підрозділі державної 
служби зайнятості особою, уповноваженою фізичною 
особою за нотаріальним дорученням. 
 

48.  «Про посилення 
захисту майна редакцій 
засобів масової 
інформації, 
видавництв, 
книгарень, 
підприємств 
книгорозповсюдження, 

20.05.2010 
Закон №2274-VI

   
 
 

 Закон 
підписано 

Шмєльова 
С.О. (КПУ) 

За: 397 голосів. 
1. Партія регіонів 

(150/172) 
2. БЮТ (147155) 
3. НУНС (51/72) 

4. КПУ (27/27 
5. Блок Литвина (19/20) 

 

- 
 

Проектом Закону пропонується заборонити відчуження 
приміщень, в яких перебувають засоби масової 
інформації, друкарні, видавництва, книгарні, 
підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких 
є органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, об’єднання громадян, державні 
науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові 
колективи а також творчі спілки.  
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

творчих спілок»   
49. «Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України (щодо 
оподаткування)»  

20.05.2010 
Закон №2275-VI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (17/155) 
2. НУНС (9/72) 

1. Законопроектом передбачено формування страхових 
резервів банківськими установами лише на 
нестандартну заборгованість, визначену за методикою 
НБУ нестандартною, у межах фактично наданих 
боржнику коштів та процентів по кредитах. 
2. Проектом передбачено також наближення 
бухгалтерського та податкового обліку шляхом 
запровадження обліку податкових різниць та подання 
до податкових органів фінансової звітності разом з 
податковою декларацією з податку на прибуток, 
підприємствами, дохід яких за фінансовою звітністю 
(попереднього звітного року) становить 100 мільйонів 
гривень і більше. 
3. Крім того, проектом пропонується запровадити 
обов’язкове подання платниками податків до 
податкових органів разом із податковою декларацією 
електронних копій записів у реєстрах виданих та 
отриманих податкових накладних, що підлягають 
камеральній перевірці. При цьому, органи податкової 
служби зобов’язані безоплатно забезпечити платників 
податків програмою обліку таких записів. 
4. Проектом Закону пропонується позбавити платників 
податку права на формування податкового кредиту по 
операціях із суб’єктами господарювання стосовно яких 
судом прийнято рішення про припинення їх діяльності 
або з якими укладено нікчемний договір, або такий, що 
визнано недійсним. 
5. Законопроектом передбачено змінити базову ціну 
нафти, яка застосовується при обчисленні коригуючого 
коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту та 
газовий конденсат, з 100 доларів США на 560 грн. за 
барель, з метою приведення її у відповідність до 
світових цін. 
6. Проектом пропонується збільшити ставки акцизного 
збору на сигарети з фільтром: за адвалерною 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

складовою, яка обчислюється у відсотках від 
максимальної роздрібної ціни, з 20% до 25%, за 
специфічною — з 69 грн. до 90 грн. за 1000 шт. 
Запровадження змін збільшить питому вагу акцизу в ціні 
сигарет до 37%. 

50. «Про Державну 
програму економічного 
і соціального розвитку 
України на 2010 рік»  

20.05.2010 
Закон №2278-VI
   

 Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

 
За: 248 голосів. 

1. Партія регіонів 
(169/172) 

2. КПУ (27/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

 
1. БЮТ (20/155) 
2. НУНС (9/72) 

Затверджена проектом Закону Державна програма 
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік 
підсумовує економічні здобутки за 2009 рік, акцентує 
увагу на недоліках економічної політики попереднього 
уряду за минулий рік, а також, враховуючи здобутки та 
слабкі місця української економіки, визначає як 
пріоритетні так і другорядні напрями розвитку економіки 
України в 2010 році.  

51.  «Про внесення зміни 
до статті 5 Закону 
України "Про податок 
на додану вартість" 
(щодо оподаткування 
при проведенні в 
Україні фінальної 
частини чемпіонату 
Європи 2012 року з 
футболу)»  

21.05.2010 
Закон №2284-VI
 

 
 
 
 

 Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 335 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. БЮТ (81/154) 
3. НУНС (39/72) 
4. КПУ (27/27) 

5. Блок Литвина (18/20) 

- 

У законопроекті пропонується на період дії Закону 
України «Про організацію та проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 
Україні» звільнити від оподаткування ПДВ операції з 
продажу квитків на матчі чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу в Україні та послуг, включених до визначеного 
Кабінетом Міністрів  України переліку, які здійснює 
УЄФА у період підготовки та проведення фінальної 
частини зазначеного чемпіонату. 

52.  «Про внесення змін до 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України щодо 
видачі особи 
(екстрадиції)»  

21.05.2010 
Закон №2286-VI
   
 
 
 
 
 
 
 

Міщенко С.Г. 
(БЮТ),  

Швець В.Д. 
(БЮТ) 

За: 297 голосів. 
1. Партія регіонів 

(143/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (75/154) 
2. НУНС (30/72) 

 

1. Законопроектом пропонується внести зміни до 
окремих статей та доповнити Кримінально-
процесуальний кодексу України новим розділом 
дев’ятим "Видача осіб (екстрадиція)", якими 
врегульовуються питання здійснення екстрадиції та 
відповідних процесуальних дій. 
2. Норми нового розділу: 
 - визначають повноваження центральних органів 
України, відповідальних за виконання міжнародних 
договорів про екстрадицію;  
- встановлюють порядок підготовки та передачі 
органами досудового слідства та судами України 
клопотань про видачу осіб, які вчинили злочини на 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

 
 

 Закон 
підписано 

території України;  
- регламентують процедури затримання, тимчасового та 
екстрадиційного арешту осіб, які вчинили злочини поза 
межами України і видача яких вимагається іноземними 
державами; 
- визначають підстави та порядок оскарження дій і 
рішень компетентних органів України, пов’язаних з 
видачею, та процедури розгляду таких скарг. 

53.  «Про здійснення 
державних закупівель» 

(з пропозиціями 
Президента від 
16.03.2010)  

  

1.06.2010 
Закон №2289-VI

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(171/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

1. БЮТ (20/155) 
2. НУНС (7/72) 

 

Законопроект передбачає: 
1) спрощення процесу державних закупівель, створення 
умов для дієвої прозорості і доступності надання та 
отримання інформації щодо державних закупівель на 
основі європейського досвіду (розміщення інформації 
щодо держзакупівель на веб-сайтах замовників та 
державному офіційному бюлетені з питань державних 
закупівель Уповноваженого органу); 
2) концентрацію всіх регуляторних та контролюючих 
функцій з питань державних закупівель в 
уповноваженому органі — центральному органі 
виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 
економічної політики, на який покладено функції 
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з 
питань державних закупівель, крім розгляду скарг, який 
здійснюється незалежним органом; 
3) можливість визначення Кабінетом Міністрів України 
особливостей закупівлі товарів, робіт і послуг, що 
здійснюються за державні кошти державними 
комерційними підприємствами, казенними 
підприємствами, господарськими товариствами, 
державна частка у статутному фонді яких перевищує 50 
відсотків, а також товарів, робіт і послуг, пов’язаних з 
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, 
виконанням державного оборонного замовлення, 
обслуговуванням і погашенням державного боргу, 
закупівлею інших товарів, робіт і послуг соціального 
призначення; 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

4) встановлення вартісної межі, починаючи з яких 
застосування Закону є обов’язковим: для товарів і 
послуг, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 
100 тисяч гривень, а для робіт — 300 тисяч гривень (500 
тисяч гривень — при закупівлі за кошти підприємств); 
5) встановлення мінімальної кількості поданих 
пропозицій на торги — не менше двох; 
6) встановлення необов'язковості внесення тендерного 
забезпечення; 
7) встановлення процедури оскарження з правом на 
оскарження дій замовника до Комісії по розгляду скарг 
при Уповноваженому органі та/або до суду; 
8) встановлення окрім адміністративної 
відповідальності за порушення вимог Закону та інших 
нормативно-правових актів, розроблених на його 
виконання, цивільно-правової та кримінальної 
відповідальності. 

54. «Про внесення зміни 
до пункту 1 розділу ІI 
"Прикінцеві 
положення" Закону 
України "Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
забезпечення охорони 
родючості грунтів"»  

1.06.2010 
Закон №2290-VI
  
  
 
 
 

Закон 
підписано 

Калетнік Г.М. 
(Партія 
регіонів) 

За: 367голосів. 
1. Партія регіонів 

(168/172) 
2. БЮТ (106/155) 
3. НУНС (45/72) 
4. КПУ (27/27) 

5. Блок Литвина (19/20) 

- 

Проектом закону передбачено доповнення пункту 1 
розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
збереження родючості ґрунтів” словами “крім пункту 1 
розділу І цього закону, який набирає чинності з 1 січня 
2012 року”. Ідеться про те, щоб  застосування 
відповідальності за використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення без затвердження 
проектів було відстрочено до 1 січня 2012 року. 

55. «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу 
України (щодо 
посилення 
відповідальності за 
злочини проти статевої 
свободи та статевої 
недоторканості 

1.06.2010 
Закон №2295-VI 
 
 
  
 
 

Катеринчук 
М.Д. (НУНС), 
Терьохін С.А. 

(БЮТ)  

 
За: 368 голосів. 

1. Партія регіонів 
(159/172) 

2. БЮТ (119/155) 
3. НУНС (41/72) 
4. КПУ (27/27) 

5. Блок Литвина (19/20) 

 
- 

1. Законопроектом передбачається збільшення 
мінімальної санкції ч.4 ст.152 КК України, яка 
встановлює кримінальну відповідальність за  
зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, 
а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього, з 
восьми до десяти років, а також передбачається 
можливість застосування довічного ув’язнення за такий 
злочин. 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

особи)»   Закон 
підписано 

2. Окрім того, законопроектом пропонується зміни до 
статті 155 КК України з метою посилення кримінальної 
відповідальності за статеві зносини з особою, яка не 
досягла статевої зрілості. 

56.  «Про захист 
персональних даних»  1.06.2010 

Закон №2297-VI
 
 
  

Закон 
підписано 

Шевчук О.Б. 
(БЮТ),  

Литвин В.М. 
(Блок 

Литвина), 
Полохало В.І. 

(БЮТ), 
Самойлик 
К.С. (КПУ) 

За: 355 голосів. 
1. Партія регіонів 

(162/172) 
2. БЮТ (109/154) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (34/72) 
 

1. Законопроектом визначаються порядок накопичення 
персональних даних, вимоги щодо їх обробки,  
використання, поширення тощо.  
2. Також встановлюється, що  дія цього Закону не буде 
поширюватися на діяльність зі створення баз 
персональних даних фізичною особою виключно для 
непрофесійних особистих чи побутових потреб. 
 

57.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
здійснення державного 
нагляду в галузі 
зв'язку»  

1.06.2010 
Закон №2299-VI
  

 
 

Закон 
підписано  

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 310 голосів. 
1. Партія регіонів 

(160/172) 
2. БЮТ (107/155) 

3. Блок Литвина (18/20) 
 

1. НУНС (23/72) 
2. КПУ (0/27) 

 
 

Законопроектом пропонується внести зміни до низки 
законів України, якими передбачається удосконалення 
законодавчого регулювання питань здійснення 
державного нагляду та контролю у галузі зв‘язку, 
зокрема, уточнення повноважень Національної комісії 
регулювання зв‘язку та Державної інспекції зв‘язку, а 
також  інших керівних органів у галузі зв‘язку. 

58. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
транзит вантажів" 
(щодо митного 
оформлення)»  

1.06.2010 
Закон №2300-VI 
 
 

  Закон 
підписано 

Зозуля Р.П. 
(БЮТ) 

За: 318 голосів. 
1. Партія регіонів 

(166/172) 
2. БЮТ (90/155) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (18/20) 

НУНС (15/72) 

Законопроектом пропонується спростити порядок 
проходження і обробки транзитних вантажів в морських 
та річкових портах, терміналах України, а також 
наблизити умови транзиту вантажів в українських 
портах до умов здійснення аналогічної діяльності в 
закордонних портах, що позитивно вплине на 
конкурентноздатність вітчизняних портів. 

59. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
автомобільні дороги" 
(щодо отримання 
дозволу на 
розташування об'єктів 
дорожнього сервісу)»   

1.06.2010 
Закон №2301-VI 
 
   

 Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

 
За: 308 голосів. 

1. Партія регіонів 
(156/172) 

2. КПУ (27/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

 
1. БЮТ (76/155) 
2. НУНС (28/72) 

У законопроекті пропонується  з метою “сприяння 
розвитку придорожньої інфраструктури, забезпечення 
безпечних, економічних та комфортних умов 
дорожнього руху”  доповнити  Закон України “Про 
автомобільні дороги” новим терміном “елементи 
санітарного облаштування” автомобільних доріг та 
уточнити поняття “об’єкти дорожнього сервісу”. 

60.  «Про внесення змін до 1.06.2010 Федорчук За: 287 голосів. - Законопроект передбачає внесення змін до ст.ст. 183, 
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25 Лаборатор

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Сімейного кодексу 
України (щодо 
врегулювання порядку 
визначення розміру 
аліментів)»  

Закон №2302-VI
  

 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Я.П. (БЮТ) 1. Партія регіонів 
(166/172) 

2. БЮТ (130/154) 
3. НУНС (43/72) 
4. КПУ (27/27) 

5. Блок Литвина (19/20) 

192 Сімейного кодексу України, згідно з якими 
пропонується врегулювати проблемне питання щодо 
стягнення аліментів за рішенням суду. Так, 
законопроектом визначається спосіб підвищення 
розміру стягуваних аліментів на дитину, а саме: якщо 
після внесення змін до законодавства України відносно 
мінімального розміру аліментів на дитину розмір 
аліментів, визначений судом у частці від заробітку 
(доходу) матері, батька дитини, буде менше 
мінімального розміру аліментів, передбаченого 
частиною другою статті 182 цього Кодексу, одержувач 
аліментів має право звернутися до суду з позовом про 
відповідне збільшення розміру аліментів  до платника 
аліментів. 

61.  «Про внесення змін до 
статті 13 Закону 
України "Про 
інноваційну 
діяльність" (щодо 
строків дії державної 
реєстрації)»  

3.06.2010 
Закон №2314-VI 
 

 
 Закон 

підписано 

Лук’янов В.В. 
(Партія 
регіонів)  

За: 236 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (17/20) 

1. БЮТ (14/155) 
2. НУНС (6/72) 

 

1. Проектом закону пропонується встановити, що 
свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного 
проекту буде чинним протягом не трьох, а семи років 
від дати його видачі. 
2. Крім того, перехідними положеннями законопроекту 
передбачено, що чинні у теперішній час свідоцтва про 
державну реєстрацію інноваційного проекту також 
будуть у силі протягом семи років з дати їх видачі. 

62.  «Про внесення зміни 
до Закону України "Про 
пенсії за особливі 
заслуги перед 
Україною" (щодо осіб, 
які перебувають на 
повному державному 
утриманні)»  

15.06.2010 
Закон №2326-VI
  
 
 

Закон 
підписано 

Цибенко П.С. 
(КПУ) 

За: 340 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(142/172) 
2. БЮТ (126/154) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (23/72) 

Законопроектом передбачається особам, які одержують 
пенсію за особливі заслуги і перебувають на повному 
державному утриманні у відповідній установі (закладі), 
зазначену пенсію виплачувати в повному обсязі. 
 

63.  «Про внесення зміни 
до статті 988 
Цивільного кодексу 
України (щодо 
обов'язків 
страховика)» 

15.06.2010 
Закон №2328-VI
 

  Закон 
підписано 

Парубій А.В. 
(НУНС) 

За: 304 голоси. 
1. Партія регіонів 

(149/172) 
2. БЮТ (85/155) 
3. КПУ (23/27) 

4. Блок Литвина (17/20) 

НУНС (27/72) 
 

Проект Закону вносить зміни до Цивільного кодексу 
України шляхом викладення у новій редакції норми, яка 
визначає правовий статус страхувальника щодо 
укладення договору страхування. 
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26 Лабораторія за

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

64. «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу 
України щодо 
відповідальності за 
незаконне поводження 
із спеціальними 
технічними засобами 
негласного отримання 
інформації»  

15.06.2010 
Закон №2338-VI
  
 
  

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 322 голоси. 
1. Партія регіонів 

(154/172) 
2. БЮТ (101/155) 

3. КПУ (26/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (20/72) 

Законопроектом пропонується внести зміни до чинних 
норм Кримінального кодексу України (далі - КК), 
встановивши кримінальну відповідальність за незаконне 
переміщення через митний кордон України спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації (ст. 
201 КК), а також за виготовлення, придбання, збут чи 
зберігання з метою використання таких технічних 
засобів (ч. 1 ст. 359 КК). 

65. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення 
відповідальності за 
незаконне поводження 
із спеціальними 
технічними засобами 
негласного отримання 
інформації»  

15.06.2010 
Закон №2339-VI
 
 
  
 

Закон 
підписано 

Швець В.Д. 
(БЮТ), 

Мойсик В.Р. 
(НУНС) 

 
За: 325 голосів. 

1. Партія регіонів 
(160/172) 

2. БЮТ (105/155) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (12/72) 
 

Законопроектом пропонується внести до статей 15, 195-
5, 259, 262 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення  зміни з метою удосконалення 
адміністративної відповідальності за незаконне 
зберігання спеціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації. 
 

66.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення 
державного 
регулювання у сфері 
будівництва житла»  

З пропозиціями 
Президента  

29.06.2010 
Закон №2367-VI
 
 
 
 
 
 

 
Закон 

підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 241 голос. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (18/154) 
2. НУНС (8/72) 

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів 
України «Про інвестиційну діяльність», «Про 
страхування», «Про фінансово-кредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операціях 
з нерухомістю», «Про рекламу» з метою забезпечення  
захисту прав інвесторів житла та посиленню 
державного контролю за цим ринком. 

67.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
митного оформлення 
товарів, призначених 
для підготовки та 

29.06.2010 
Закон №2372-VI
  
 

 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 241 голос. 
1.  Партія регіонів 

(168/172) 
2. КПУ (25/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (18/154) 
2. НУНС (8/72) 

Законопроектом передбачається: 
- встановлення тимчасових правил ввезення на митну 
територію України та вивезення за межі митної 
території України товарів, призначених для підготовки 
та проведення чемпіонату, УЄФА, учасниками 
чемпіонату та призначеними особами; 
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27 Лаборат

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

проведення в Україні 
фінальної частини 
чемпіонату Європи 
2012 року з футболу»  

 
 
 
 
 

 Закон 
підписано 

- встановлення тимчасових правил ввезення на митну 
територію України та вивезення за межі митної 
території України учасниками чемпіонату та 
призначеними особами особистих речей та 
транспортних засобів; 
- врегулювання питання щодо звільнення від 
оподаткування операцій з ввезення на територію 
України УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними 
особами товарів, передбачених статтею 11 проекту 
Закону. 

68.  «Про внесення зміни 
до статті 13 Закону 
України "Про державну 
підтримку сільського 
господарства"»  

29.06.2010 
Закон №2373-VI

  
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 242 голоси. 
1. Партія регіонів 

(165/172) 
2. КПУ (27/27 

3. Блок Литвина (18/20) 
 

1. БЮТ (18/155) 
2. НУНС (11/72) 

 
 

Законопроектом пропонується вилучити з підпункту 
13.3.1 пункту 13.3 статті 13 Закону України “Про 
державну підтримку сільського господарства” норму, 
згідно з якою порядок розрахунку середньозваженого 
відсотка (процента) при наданні кредитної субсидії 
визначається постановою Кабінету Міністрів України.  

69. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
племінної справи у 
тваринництві»  

29.06.2010 
Закон №2374-VI 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 240 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (17/155) 
2. НУНС (7/72) 

Законопроектом передбачається удосконалення 
системи державного управління у сфері племінної 
справи у тваринництві, зокрема, уточнюються відповідні 
функції органів виконавчої влади, їх повноваження, 
організація ведення реєстраційної система з питань 
селекційних досягнень, положення щодо здійснення 
державного контролю у племінній справі  в 
тваринництві, збереження племінних (генетичних) 
ресурсів, сертифікації у даній сфері тощо. 

70.  «Про внесення змін до 
статті 219 Цивільного 
процесуального 
кодексу України (щодо 
терміну розгляду заяви 
про виправлення 
описок та 
арифметичних 
помилок у судовому 
рішенні)»  

1.07.2010 
Закон №2387-VI
  

  
 
 
 

Закон 
підписано 

Мірошниченко 
Ю.Р. 

(Партія 
регіонів) 

За: 326 голосів. 
1. Партія регіонів 

(152/172) 
2. БЮТ (102/155) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

 

НУНС (22/72) 
 

Законопроектом пропонується доповнити ст. 219 
Цивільного процесуального кодексу України нормою, 
згідно з якою заява про виправлення описок чи 
арифметичних помилок у судовому рішенні має бути 
розглянута протягом десяти днів.  
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

71. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
приведення їх у 
відповідність із 
Законом України "Про 
засади державної 
регуляторної політики 
у сфері господарської 
діяльності"»   

1.07.2010 
Закон №2388-VI
  
  
  
 

Закон 
підписано 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ), 
Чечетов М.В. 

(Партія 
регіонів) 

За: 291 голос. 
1. Партія регіонів 

(156/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (58/155) 
2. НУНС (28/72) 

 

У законопроекті з метою приведення законодавчих актів 
України у відповідність з вимогами Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» пропонується внести зміни до 
Законів України «Про інформацію», «Про 
Антимонопольний комітет», «Про державну податкову 
службу», «Про місцеве  самоврядування в Україні» та 
деяких інших законодавчих актів. 

72. «Про основні засади 
взаємодії держави з 
приватними 
партнерами»  

1.07.2010 
Закон №2404-VI
  
 
 
  
 
 

 Закон 
підписано 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ),  
Каськів В.В. 

(НУНС), 
Ляпіна К.М, 

(НУНС), 
Кімова І.М. 

(Партія 
регіонів), 
Воропаєв 

Ю.М. (Партія 
регіонів), 

Чечетов М.В. 
(Партія 
регіонів) 

 
За: 247 голосів. 

1. Партія регіонів 
(164/172) 

2. Блок Литвина (19/20) 

 
1. БЮТ (35/155) 
2. НУНС (25/72) 

3. КПУ (0/27) 
 
 
 

1. Законопроект визначає правові, економічні та 
організаційні засади взаємодії державних та приватних 
партнерів, врегульовує відносини, пов’язані з 
підготовкою, виконанням та припиненням договорів, що 
укладаються в рамках державно-приватного 
партнерства, встановлює гарантії додержання прав та 
законних інтересів сторін таких договорів. 
2. Передбачено, державно-приватне партнерство може 
застосовуватися для регулювання відносин, які 
виникають при реалізації проектів у таких сферах: 
- пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх 
видобування; 
- виробництво, транспортування і постачання тепла та 
розподіл і постачання природного газу; 
- будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, 
залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, 
мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, 
морських і річкових портів та їх інфраструктури; 
- машинобудування; 
- збір, очищення та розподілення води; 
- охорона здоров'я; 
- туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; 
- забезпечення функціонування зрошувальних і 
осушувальних систем; 
- оброблення відходів; 
- виробництво, розподілення та постачання електричної 
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29 Лабора , 2010 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

енергії; 
- управління нерухомістю. 
3. Для реалізації державно-приватного партнерства 
можуть укладатися договори про концесію, спільну 
діяльність, розподіл продукції, інші договори. 
4. Проектом визначені об’єкти, що можуть бути 
предметом державно-приватного партнерства, умови 
проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера, умови укладання договорів в рамках 
зазначеного партнерства, норми щодо контролю за їх 
виконанням тощо. 

73.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
спрощення механізму 
державної реєстрації 
припинення суб'єктів 
господарюванн»  

1.07.2010 
Закон №2390-VI
  
 
 
 
 

 
 Закон 

підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.)  

За: 332 голоси. 
1. Партія регіонів 

(163/172) 
2. БЮТ (91/155) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (18/20) 

НУНС (29/72) 

1. Законопроектом пропонується запровадити спрощену 
процедуру реєстрації державним реєстратором 
припинення суб‘єкта господарювання на підставі  його 
власного рішення про це, а також на підставі 
відповідного судового рішення (крім банкрутства).  
2. Крім цього, проектом передбачається  завершити 
процес включення до Єдиного державного реєстру 
відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), які були 
зареєстровані до 1 липня 2004 р. та до цього часу не 
подали державному реєстратору відомості про себе для 
їх включення до вказаного реєстру. 

74.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
радіочастотний ресурс 
України" (щодо 
повноважень 
Національної комісії з 
питань регулювання 
зв'язку (НКРЗ))»  

1.07.2010 
Закон №2391-VI

   
  

 Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 283 голоси. 
1. Партія регіонів 

(165/172) 
2. БЮТ (92/155) 

3. Блок Литвина (18/20) 

1. НУНС (4/72) 
2. КПУ (0/27) 

 
 

Законопроектом передбачається внесення змін та 
доповнень до чинного Закону, спрямованих на 
систематизацію регуляторних повноважень 
Національної комісії з питань регулювання зв’язку 
(НКРЗ) у відносинах з суб’єктами господарювання у 
сфері користування радіочастотним ресурсом.  

75.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
телекомунікації" щодо 
збільшення переліку 
послуг»  

1.07.2010 
Закон №2392-VI
  
 

Корж В.Т. 
(БЮТ), 

Мороко Ю.М. 
(Партія 
регіонів)   

За: 329 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(164/172) 
2. БЮТ (103/155) 

3. КПУ (26/27) 

НУНС (18/72) 
 

Законопроектом пропонується збільшити перелік та 
розширити доступ до послуг, які надаються всіма 
операторами телекомунікацій, зокрема, надати 
абонентам право залишати у користуванні наданий їм 
абонентський номер при переході від одного оператора 
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Лабораторія зако 30 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

Закон 
підписано 

4. Блок Литвина (15/20) зв’язку до іншого та зобов’язати операторів, які надають 
послуги рухомого (мобільного) зв’язку надавати послуги 
національного роумінгу, а також доповнити чинний 
Закон України “Про телекомунікації” визначеннями 
спеціальних термінів («абонентський номер», 
«збереження абонентського номеру», «національний 
роумінг»).  

76.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо підвищення 
вимог до статутного 
капіталу професійних 
учасників фондового 
ринку»  

1.07.2010 
Закон №2393-VI
  
  

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(164/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

 
1. БЮТ (17/155) 
2. НУНС (17/72) 

 
 

Законопроектом пропонується суттєво збільшити розмір 
статутного капіталу професійних учасників фондового 
ринку (депозитаріїв, реєстраторів, компаній з управління 
активами, торговців цінними паперами тощо).  
 

77. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
захисту житлових прав 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, а також 
осіб із їх числа»  

1.07.2010 
Закон №2394-VI 
 
 

  Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 321 голос. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. БЮТ (84/155) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (20/72) 

Законопроектом пропонується удосконалити чинне 
законодавство України щодо житлових прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
зокрема, шляхом уточнення понятійного апарату, 
процедури постановки на квартирний облік та на 
соціальний квартирний облік, порядку отримання житла 
зазначеними дітьми тощо. 

78. «Про внесення змін до 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України (щодо 
права свідка на 
адвоката)»   

1.07.2010 
Закон №2395-VI 
 
   

 Закон 
підписано 

Міщенко С.Г. 
(БЮТ) 

За: 347 голосів. 
1. Партія регіонів 

(164/172) 
2. БЮТ (97/155) 
3. НУНС (36/72) 
4. КПУ (27/27) 

5. Блок Литвина (19/20) 

 
- 

Законопроектом пропонується внести зміни до 
Кримінально-процесуального кодексу України, згідно з 
якими свідок має право бути допитаним в присутності 
обраного ним адвоката або іншого фахівця в галузі 
права, що відповідно до закону має право надання 
правової допомоги. 
 

79.  «Про внесення змін до 
статті 218 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України (щодо 
обов'язків слідчого)»  

1.07.2010 
Закон №2396-VI
  

 
 

Міщенко С.Г. 
(БЮТ) 

За: 338 голосів. 
1. Партія регіонів 

(162/172) 
2. БЮТ (100/154) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (17/20) 

НУНС (28/72) 
 

Законопроектом пропонується доповнити ст. 218 КПК 
України, новою нормою, встановивши, що під час 
пред’явлення матеріалів досудового слідства слідчий 
зобов’язаний вручити обвинуваченому засвідчені 
належним чином копії опису матеріалів кримінальної 
справи, про що зазначається в протоколі про 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

Закон 
підписано 

оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і 
про пред’явлення йому і його захисникові матеріалів 
справи.  

80.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
оперативно-розшукову 
діяльність" (щодо 
міжнародного 
співробітництва)»  

1.07.2010 
Закон №2397-VI
 
 
 
 
 
 

 
Закон 

підписано 

Бевз В.А. 
(КПУ)  

За: 286 голосів. 
1. Партія регіонів 

(164/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (46/155) 
2. НУНС (26/72) 

 

Законопроектом пропонується доповнити чинний Закон 
нормою, яка визначатиме загальні засади міжнародного 
співробітництва у сфері оперативно-розшукової 
діяльності, внести зміни до частини другої статті 6 та 
пункту 3 статті 7, а також доповнити частину першу 
статті 8 пунктами 19 та 20, які передбачатимуть право 
оперативних підрозділів звертатись у межах своєї 
компетенції із запитами до правоохоронних органів 
інших держав і міжнародних правоохоронних 
організацій та залучати для проведення оперативно-
розшукових заходів, у тому числі для проникнення у 
злочинну групу, гласних та негласних, штатних та 
позаштатних працівників оперативних підрозділів 
правоохоронних органів інших держав або осіб, які 
співробітничають з ними. 

81.  «Про державну 
реєстрацію актів 
цивільного стану»  

1.07.2010 
Закон №2398-VI
 
  

 
Закон 

підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 288 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(163/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (50/154) 
2. НУНС (25/72) 

Законопроект визначає організаційно-правові засади 
здійснення державної реєстрації актів цивільного стану. 
У ньому визначаються цілі та завдання проведення 
державної реєстрації актів цивільного стану, 
регламентовані засади ведення державного реєстру та 
порядок внесення до актових записів цивільного стану 
змін і доповнень, а також їх поновлення і анулювання.  

82.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
основні засади 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської 
діяльності" (щодо 
узгодження окремих 
положень)»  

1.07.2010 
Закон №2399-VI
 
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 235 голосів. 
1. Партія регіонів 

(166/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (15/155) 
2. НУНС (4/72) 

 

1. У проекті пропонується внести до Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності» ряд змін, які 
передбачають, зокрема, запровадження принципу 
державного контролю (нагляду), згідно з яким у складі 
центрального органу виконавчої влади може бути лише 
один контролюючий орган.  
2. Крім цього, перелік підстав для здійснення 
позапланових заходів доповнюється новою підставою 
(настання аварії, смерті потерпілого внаслідок 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

  Закон 
підписано 

нещасного випадку або професійного захворювання), а 
також встановлюється строк (не менш 30 робочих днів, 
якщо інше не встановлено законом) для усунення 
суб’єктом господарювання виявлених порушень вимог 
законодавства. 

83. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
систему інженерно-
технічного 
забезпечення 
агропромислового 
комплексу України" 
(щодо здійснення 
державного технічного 
нагляду)»  

1.07.2010 
Закон №2402-VI
 
  
 
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.08.2010) 

Присяжнюк 
М.В.  

(Партія 
регіонів) 

За: 304 голоси. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (72/155) 
2. НУНС (13/72) 

Проектом передбачається внесення змін до Закону 
України «Про систему інженерно-технічного 
забезпечення агропромислового комплексу України», 
якими визначаються завдання, компетенція та обсяг 
прав уповноваженого органу Міністерства аграрної 
політики України з державного технічного нагляду – 
Головної інспекції  державного технічного нагляду та 
підконтрольних їй інспекцій, що становлять єдину 
систему органів державного технічного нагляду; 
уточнюються механізми, що відносяться до машин як 
технічних засобів для агропромислового комплексу 
тощо. 

84.  «Про внесення змін та 
доповнень до деяких 
законів України щодо 
інформування 
керівниками 
правоохоронних 
органів громадськості 
про стан законності та 
заходи щодо її 
зміцнення»  

 

1.07.2010 
Закон №2389-VI
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закон 

підписано 

Олійник С.В. 
(БЮТ),  

Грицак В.М. 
(Партія 
регіонів) 

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (18/20) 

1. БЮТ (21/155) 
2. НУНС (11/72) 

Законопроектом пропонується внести зміни і 
доповнення в Закони України “Про прокуратуру”, “Про 
міліцію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”. Суть 
пропонованих змін полягає у запровадженні 
інформування “територіальної громади” прокурором 
Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи 
Севастополя, міським, районним, міжрайонним, 
районним у місті, іншим прокурором, а також 
заступником Міністра внутрішніх справ України – 
начальником Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, 
начальником головного управління, управління 
Міністерства внутрішніх справ України в області, місті та 
начальником міського чи районного відділу (управління) 
МВС на відкритому пленарному засіданні відповідної 
ради, на яке запрошуються представники засобів 
масової інформації, про стан законності, заходи щодо її 
зміцнення та результати діяльності на відповідній 
території у визначених Верховною Радою України 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

пріоритетних напрямках. 
85.  «Про внесення змін до 

Закону України "Про 
жертви нацистських 
переслідувань" (щодо 
віку неповнолітніх 
в'язнів та розміру 
підвищення пенсії)»  

1.07.2010 
Закон №2408-VI 

  
 

Закон 
підписано 

Щербань А.В. 
(Партія 
регіонів)  

За: 309 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (27/27 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

1. БЮТ (61/155) 
2. НУНС (28/72) 

 
 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2009 р. 
запровадити норми обчислення розмірів підвищення 
пенсії або щомісячного довічного грошового утримання 
чи державної соціальної допомоги, що виплачується 
замість пенсії жертвам нацистських переслідувань, 
виходячи з розміру прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб. 

86. «Про доповнення 
Закону України "Про 
основи соціальної 
захищеності інвалідів в 
Україні" (щодо 
безкоштовної стоянки 
транспортних засобів)»  

 

1.07.2010 
Закон №2409-VI
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 240 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/172) 
2. НУНС (36/72) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (19/20) 

БЮТ (49/155) 
 

У законопроекті пропонується доповнити Закон України 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 
вимогою щодо забезпечення  власниками майданчиків 
для стоянки транспорту виділення та облаштування 
спеціальних місць для стоянки транспортних засобів 
загального та спеціалізованого призначення, які 
перевозять інвалідів, в обсязі 10 відсотків загальної 
кількості, але не менш як для одного транспортного 
засобу, з позначенням відповідними дорожніми знаками 
та розміткою. При цьому за користування місцем для 
стоянки зазначених транспортних засобів плата не 
справляється.  

87. «Про засади 
внутрішньої і 
зовнішньої політики»  
 1.07.2010 

Закон №2411-VI
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(171/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (25/155) 
2. НУНС (13/72) 

 
 

Законопроектом пропонується визначити основні 
засади як внутрішньої, так і зовнішньої політики 
держави. Також пропонується механізм забезпечення 
впровадження засад внутрішньої і зовнішньої політики, 
який передбачає: 
- законодавчу вимогу про обов'язковість урахування 
засад внутрішньої і зовнішньої політики під час 
розроблення проектів законодавчих та інших 
нормативно-правових актів; 
- запровадження обов'язкової експертизи проектів 
законодавчих та інших нормативно-правових актів, що 
розробляються органами виконавчої влади, на 
відповідність визначеним Законом України "Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики" засадам внутрішньої і 
зовнішньої політики; 
- здійснення Верховною Радою України, Президентом 
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34 Лабораторія зак

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

України, Радою національної безпеки і оборони України, 
Кабінетом Міністрів України, іншими органами 
державної влади у межах їх повноважень, визначених 
Конституцією і законами України, контролю за 
дотриманням органами державної влади засад 
внутрішньої і зовнішньої політики; 
- законодавчу норму, за якою до приведення 
законодавства у відповідність з цим Законом закони та 
інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, 
що не суперечать цьому Закону. 

88.  «Про внесення змін до 
статті 38 Закону 
України "Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні" 
(щодо надання 
інвалідам 1 та 2 груп 
права на позачергове 
обслуговування)» 

2.07.2010 
Закон №2424-VI
  

  
 
 
 

Закон 
підписано 

Журавко О.В. 
(Партія 
регіонів) 

За: 303 голоси. 
1. Партія регіонів 

(154/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

1. БЮТ (76/155) 
2. НУНС (24/72) 

 

Законопроект передбачає внесення змін до статті 38  
Закону України «Про основи соціальної захищеності  
інвалідів в Україні» шляхом доповнення даної статті 
частиною, що закріплює право інвалідів І та ІІ груп на 
позачергове обслуговування в касах міського та 
міжміського транспорту, а також на підприємствах, 
установах та організаціях  усіх форм власності та 
підпорядкування, які надають будь-які послуги 
населенню.  

89. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів»   

 

6.07.2010 
Закон №2429-VI
 
  
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 346 голосів. 
1. Партія регіонів 

(155/172) 
2. БЮТ (114/155) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (27/72) 
 

У проекті з метою запобігання відчуження цілісних 
майнових комплексів об’єктів, включених до переліку 
об’єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації, та їх структурних підрозділів пропонується 
заборонити передавати їх в оренду, а також 
здійснювати реорганізацію та ліквідацію цих 
підприємств до виключення їх із зазначеного переліку. 

90. «Про внесення змін до 
статті 218 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення 
(щодо уточнення 
деяких положень 
відносно підвідомчості 
розгляду справ про 

6.07.2010 
Закон №2430-VI
  
 
 
  
 

Олійник В.С. 
(БЮТ) 

 
За: 327 голосів. 

1. Партія регіонів 
(164/172) 

2. БЮТ (96/155) 
3. КПУ (26/27) 

4. Блок Литвина (18/20) 

 
НУНС (19/72) 

 
 
 

Законопроектом пропонується внесення змін до ст. 218 
Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП) з метою визначення повноважень 
адміністративних комісій при виконавчих органах 
міських, сільських, селищних рад. 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

адміністративні 
правопорушення в 
сфері торгівлі і 
надання послуг)»  

 
 

Закон 
підписано 

91.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державну таємницю"»  

 

6.07.2010 
Закон №2432-VI
  
 
 
 
 

 
Закон 

підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.)  

За: 274 голоси. 
1. Партія регіонів 

(155/172) 
2. КПУ (16/27) 

3. Блок Литвина (18/20) 

1. БЮТ (71/155) 
2. НУНС (10/72) 

Законопроект передбачає внесення змін до 
законодавства щодо: 
- діяльності державних експертів з питань таємниць; 
- порядку офіційного оприлюднення нормативно-
правових актів, а саме Зводу відомостей, що 
становлять державну таємницю, та змін до нього;  
- порядку надання, переоформлення та скасування 
громадянам допуску до державної таємниці;  
- підвищення статусу режимно-секретних підрозділів 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування підприємств, установ, організацій 
тощо. 

 92.   «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
мобілізаційну 
підготовку та 
мобілізацію" (щодо 
доведення 
мобілізаційних 
завдань (замовлень)»  

6.07.2010 
Закон №2433-VI
 

 
  

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 312 голосів. 
1. Партія регіонів 

(157/172) 
2. БЮТ (85/155) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (20/72) 
 
 

Законопроект спрямований на розширення 
повноважень центральних та місцевих органів 
виконавчої влади та інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування щодо доведення 
мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, 
установ і організацій, незалежно від їх форми власності. 

 93.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України »  

6.07.2010 
Закон №2435-VI
  
 
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 305 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(156/172) 
2. БЮТ (83/155) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (19/20) 

НУНС (17/72) 
 

У зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення 
змін до Закону України “Про нотаріат” даним 
законопроектом пропонується внести відповідні зміни 
до Кримінального кодексу України, Кримінально-
процесуального кодексу України, Кодексу торговельного 
мореплавства України, Цивільного кодексу України, 
Сімейного кодексу України, Господарського кодексу 
України, Закону України “Про заставу”, Закону України 
“Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом”, Закону України “Про 
господарські товариства”, Закону України “Про 
акціонерні товариства”, Закону України “Про кредитні 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

Закон 
підписано 

спілки”, Закону України “Про іпотечне кредитування, 
операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні 
сертифікати”, Закону України “Про охорону дитинства”, 
Закону України “Про іпотеку”. 

 94.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо видачі 
експлуатаційних 
дозволів»  

6.07.2010 
Закон №2436-VI
  
  

 
Закон 

підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 286 голосів. 
1. Партія регіонів 

(149/172) 
2. НУНС (40/72) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (15/20) 
 

 
БЮТ (51/155) 

 
 

Проектом передбачається внесення змін до Законів 
України: «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову 
продукцію з них»,  «Про молоко та молочні продукти», 
«Про безпечність та якість харчових продуктів» з метою 
приведення існуючих вимог щодо безпеки продуктів 
харчування у відповідність до вимог державного 
контролю та нагляду за харчовими продуктами та 
спрощення підприємницької діяльності на 
продовольчому ринку України  

 95. «Про внесення змін до 
законодавчих актів 
України з питань 
загальної середньої та 
дошкільної освіти 
(щодо організації 
навчально-виховного 
процесу)»  

6.07.2010 
Закон №2442-VI 
 
 
 
 

  Закон 
підписано 

Мартинюк А.І. 
(КПУ), 

Зарубінський 
О.О. (Блок  
Литвина), 

Луцький М.Г. 
(Партія 
регіонів), 
Самойлик 
К.С. (КПУ)  

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (22/155) 
2. НУНС (8/72) 

 

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону 
України "Про дошкільну освіту", у відповідності з якими 
запроваджується обов’язкова дошкільна освіта дітей 
старшого дошкільного віку, та до Закону України "Про 
загальну середню освіту" в частині встановлення 11-
річного терміну для здобуття повної загальної середньої 
освіти, унормування типів навчальних закладів, 
запровадження інклюзивного навчання дітей з 
особливими потребами. 

 96. «Про визнання таким, 
що втратив чинність, 
Закону України "Про 
організацію і порядок 
діяльності Верховної 
Ради України"»  

7.07.2010 
Закон №2448-VI
  
 
   

  Закон 
підписано 

Міщенко С.Г. 
(БЮТ) 

За: 351 голос. 
1. Партія регіонів 

(158/172) 
2. БЮТ (111/155) 

3. КПУ (27/27) 
4. Блок Литвина (19/20) 

 
НУНС (34/72) 

 

Законопроектом пропонується визнання таким, що 
втратив чинність, Закон України "Про організацію і 
порядок діяльності Верховної Ради України". 
 

 97.  «Про судоустрій і 
статус суддів»  

 

7.07.2010 
Закон №2453-VI
  

  

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (27/27) 

1. БЮТ (24/155) 
2. НУНС (16/72) 

 

1. Законопроектом передбачається створення Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, який нарівні з Вищим 
адміністративним судом України та Вищим 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

господарським судом України функціонуватиме як суд 
касаційної інстанції. 
2. Кількість суддів Верховного Суду України 
передбачається зменшити до двадцяти – по п`ять 
суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, 
кримінальної, господарської, адміністративної). 
Нинішнім суддям Верховного Суду України 
створюються можливості для переходу до Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ за спрощеною процедурою, а також 
для переходу до інших судів. 
3. Законопроектом передбачається ліквідувати військові 
суди. При цьому суддям військових судів створюються 
можливості для переходу до судів загальної юрисдикції 
та передбачається надати соціальні гарантії у випадку 
їх відставки з посади судді чи з військової служби. 
4. Законопроектом також передбачається ліквідація 
кваліфікаційних класів суддів, присвоєння яких нерідко 
використовувалося як засіб тиску на суддів. При цьому 
пропонується встановити і заборону нагородження 
суддів до моменту їх виходу у відставку з метою 
посилення їх незалежності під час здійснення 
правосуддя. 

 98. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності" щодо 
здійснення 
господарської 
діяльності на підставі 
подання декларації»  

 

7.07.2010 
Закон №2451-VI
  
  
  
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ),  
Коновалюк 
В.І. (Партія 
регіонів), 

Каськів В.В. 
(НУНС), 

Крайній В.Г. 
(БЮТ), 

Чечетов М.В. 
(Партія 
регіонів) 

За: 272 голоси. 
1. Партія регіонів 

(153/172) 
2. Блок Литвина (18/20) 

1. БЮТ (69/155) 
2. НУНС (26/72) 

3. КПУ (3/27) 
 
 

1. Законопроектом пропонується визначити право 
суб'єктів господарювання на провадження 
господарської діяльності на підставі подання декларації 
при веденні будь-якої господарської діяльності, не 
забороненої законом. 
2. При цьому Кабінету Міністрів України надається 
право визначати перелік певних дій щодо здійснення 
господарської діяльності або видів господарської 
діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі 
подання декларації. 
3. Законопроектом виключається норма, яка 
передбачає, що виключно законами, які регулюють 
відносини, пов'язані з одержанням документів 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

дозвільного характеру, встановлюється можливість 
набуття права на провадження певних дій щодо 
здійснення господарської діяльності або видів 
господарської діяльності на підставі декларації. 
4. Крім того, проектом пропонується удосконалити 
понятійний апарат закону "Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності", що сприятиме 
полегшенню застосування його норм. 

 99. «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу 
України»   8.07.2010 

Закон №2456-VI
 
  
 
 
 

 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.07.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

 
За: 245 голосів. 

1. Партія регіонів 
(165/172) 

2. КПУ (27/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

 
 
 

1. БЮТ (20155) 
2. НУНС (11/72) 

 
 
 

У законопроекті пропонується викласти чинний 
Бюджетний Кодекс України в новій редакції. В ньому 
передбачається удосконалення норм Бюджетного 
кодексу України в частині: процедур складання, 
розгляду та прийняття державного та місцевих 
бюджетів, управління бюджетними коштами, 
формування місцевих бюджетів та системи 
міжбюджетних відносин, системи державного  
фінансового контролю, відповідальності учасників 
бюджетного процесу за недотримання бюджетного 
законодавства, програмно-цільового методу, в тому 
числі на рівні місцевих бюджетів, повноважень 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в 
бюджетному процесі, бухгалтерського обліку та 
звітності про виконання бюджету тощо. 

100.  «Про внесення змін до 
законів України "Про 
здійснення державних 
закупівель" та "Про 
організацію та 
проведення фінальної 
частини чемпіонату 
Європи 2012 року з 
футболу в Україні" 
(щодо забезпечення 
здійснення заходів з 
проведення та 
підготовки в Україні 

8.07.2010 
Закон №2462-VI
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Єфремов О.С. 
(Партія 
регіонів)   

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/172) 
2. КПУ (26/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (23/155) 
2. НУНС (15/72) 

У законопроекті шляхом внесення змін до законів 
України «Про здійснення державних закупівель» та 
«Про організацію та проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» 
пропонується визначити особливості здійснення 
державних закупівель щодо організації фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 
Пропонується, зокрема, запровадити окрему процедуру 
закупівель товарів, робіт і послуг, закупівля яких 
здійснюється за кошти, розпорядником яких є 
спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
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СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

організації фінальної 
частини чемпіонату 
Європи 2012 року з 
футболу в Україні)»  

 

 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для виконання 
завдань і заходів Державної цільової програми 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу. При цьому 
така закупівля може здійснюватись за процедурою 
закупівлі в одного учасника без погодження з 
Уповноваженим органом у сфері закупівель, відповідно 
до якої замовник укладає договір про закупівлю з 
учасником після проведення з ним переговорів. 

101.  «Про збір та облік 
єдиного соціального 
внеску»  

 

8.07.2010 
Закон №2464-VI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.08.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 250 голоси. 
1. Партія регіонів 

(169/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (17/155) 
2. НУНС (15/72) 

 
 

1. У законопроекті передбачено з 1 січня 2011 року: 
- консолідацію в одному органі (Пенсійному фонді 
України) подібних для всіх фондів соціального 
страхування функцій, а саме: постановки на облік 
платників, формування та ведення Державного реєстру 
соціального страхування (що включатиме інформаційну 
систему відомостей про платників єдиного соціального 
внеску та про застрахованих осіб), забезпечення єдиної 
звітності, здійснення контролю за повнотою та 
своєчасністю справляння єдиного соціального внеску, а 
також стягнення заборгованості зі сплати єдиного 
соціального внеску;  
- запровадження в Україні сплати єдиного соціального 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування одним платіжним дорученням;  
- перерахування єдиного соціального внеску Державним 
казначейством України на централізовані рахунки 
фондів соціального страхування; 
- забезпечення використання фондами соціального 
страхування даних Державного реєстру соціального 
страхування для призначення страхових виплат та 
соціальних послуг, цільового використання коштів.  
2. Проект закону передбачає права, обов’язки та 
відповідальність у сфері формування страхових коштів, 
які окреслені для платників єдиного соціального внеску 
(роботодавців і застрахованих осіб), органів Пенсійного 
фонду України, фондів соціального страхування, 
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№ 

ДАТА 
ФРАКЦІЇ, ЩО ПРИЙНЯТТЯ, 

НАЗВА ЗАКОНУ 
НОМЕР НЕ ФРАКЦІЇ, ЩО ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
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СУБ’ЄКТ ПІДТРИМАЛИ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 ЗАКОНУ4 

 

Державного казначейства України та інших органів. 
102.  «Про засади 

функціонування ринку 
природного газу» 

 

8.07.2010 
Закон №2467-VI
  

  
 
 
 
 

Закон 
підписано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 323 голоси. 
1. Партія регіонів 

(150/172) 
2. БЮТ (90/155) 
3. НУНС (38/72) 
4. КПУ (27/27) 

5. Блок Литвина (16/20) 
 

- 
 

Положеннями проекту передбачено, зокрема: 
- впорядкування термінології, що застосовується у 
нормативно-правових актах України та надання нових 
визначень, які на даний час відсутні у законодавчій базі, 
з урахуванням вимог Європейського законодавства 
(вертикально інтегроване підприємство, 
несанкціонований відбір природного газу, оперативно 
технологічне управління  та оперативно-диспетчерське 
управління, ринок природного газу); 
- повноваження центрального органу виконавчої влади 
(Мінпаливенерго) в частині здійснення державного 
управління в галузі; 
- види діяльності на ринку природного газу, які 
потребують ліцензування (діяльність з транспортування 
магістральними трубопроводами, розподілу природного 
і нафтового газу, постачання за регульованим та 
нерегульованим тарифом, зберігання природного газу); 
- доступ до єдиної газотранспортної системи України на 
принципах рівності прав усіх суб'єктів ринку та функції 
єдиного оператора ЄГТСУ та підстави відмови єдиного 
оператора та газотранспортних та газорозподільних 
підприємств у наданні доступу до ЄГТСУ (відсутність  
вільної пропускної потужності; порушення заявником 
вимог щодо порядку доступу до ЄГТСУ; тимчасового 
обмеження доступу до мережі, встановленого 
відповідно до порядку доступу до ЄГТСУ); 
- основи функціонування ринку природного газу 
визначені на конкурентних засадах, за винятком 
діяльності суб'єктів природних монополій ( зокрема: 
вільний вибір постачальників природного газу; торгівлі 
природним газом, у т.ч., на аукціонах, біржах, а також 
шляхом проведення тендерів на постачання природного 
газу, крім обсягів природного газу за закупівельними 
цінами, у випадках та порядку визначеному 
положеннями Закону); 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

103. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо розвитку та 
підготовки готельної 
інфраструктури до 
проведення в Україні 
фінальної частини 
чемпіонату Європи 
2012 року з футболу»  

 

8.07.2010 
Закон №2468-VI
 
  
  
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.08.2010) 

Зац О.В.  
(Партія 
регіонів),  

Прасолов І.М. 
(Партія 
регіонів), 

Прутнік Е.А. 
(Партія 
регіонів), 

Стельмашенко 
В.П. (Партія 
регіонів) 

За: 244 голоси. 
1. Партія регіонів 

(161/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (17/155) 
2. НУНС (16/72) 

 

Запропонований проект Закону передбачає: 
1) законодавчо визначення понять  “готель“, “готельна 
послуга“, “аналогічні засоби розміщення“, оскільки  
зазначені  терміни відсутні в законодавстві України;  
2) тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 
2011 року, звільнити від оподаткування прибуток 
підприємств, отриманий ними від надання готельних 
послуг у готелях категорій “п’ять зірок”, “чотири зірки” та 
“три зірки” у разі, якщо такі готелі (у тому числі 
новозбудовані чи реконструйовані або в яких проведено 
капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і 
споруд) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 
року. 

104. «Про внесення зміни 
до статті 20 Закону 
України "Про оренду 
землі" (щодо 
державної реєстрації 
договору оренди 
землі)»  

8.07.2010 
Закон №2469-VI
 
 
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.08.2010) 

Литвин В.М. 
(Блок 

Литвина) 

 
За: 247 голосів. 

1. Партія регіонів 
(170/172) 

2. КПУ (25/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

 
1. БЮТ (16/155) 
2. НУНС (13/72) 

 
 
 

Проектом  передбачається нова редакція статті 20 
Закону України  “Про оренду землі”, якою уточнюється 
закон, яким слід керуватися при здійсненні державної 
реєстрації договорів оренди землі (законом, що регулює 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обмежень). 

105.  «Про внесення змін до 
статті 208 Земельного 
кодексу України про 
умови використання 
ділянок громадськими 
організаціями 
інвалідів»  

8.07.2010 
Закон №2471-VI
 

  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.08.2010) 

Комар М.С. 
(Партя 

регіонів),  
Пшонка А.В. 

(Партія 
регіонів)  

За: 286 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. КПУ (26/27) 

3. Блок Литвина (18/20) 

1. БЮТ (58/155) 
2. НУНС (12/72) 

 

Проектом пропонується звільнити громадські організації 
інвалідів, їх підприємства (об’єднання), установи, 
організації від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва у разі використання земельних ділянок 
для будівництва реабілітаційних установ, об’єктів 
фізкультури та спорту, соціального забезпечення. 

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

9.07.2010 
Закон №2478-VI 
  
 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 256 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(171/172) 
2. КПУ (27/27) 

1. БЮТ (22/155) 
2. НУНС (14/72) 

 

1. У законопроекті пропонується уточнити правовий 
статус Національного банку України та його органів. 
Крім того, пропонується внести зміни до Бюджетного 
кодексу України, якими регулюються питання подання 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Національного банку 
України» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
підписано 

3. Блок Литвина (19/20) Національним банком України до Верховної Ради 
України Основних засад грошово-кредитної політики на 
наступний бюджетний період, прогнозних монетарних 
показників на наступний рік, відомостей про частину 
прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, 
яка підлягатиме перерахуванню до Державного 
бюджету України, для включення до проекту закону про 
Державний бюджет України на наступний рік, а також 
перерахування Національним банком України до 
Державного бюджету України на поточний рік частини 
прибутку. 
2. До принципових новел законопроекту можна 
віднести:  
- уточнення термінологічного апарату;  
- конкретизацію повноважень Ради Національного банку 
та встановлення вимог і обмежень щодо членства у ній; 
- уточнення вимог та обмежень до членів Правління 
Національного банку, умов та порядку прийняття ним 
рішень.   

107.  «Про Національну 
комісію регулювання 
ринку комунальних 
послуг України»  

 

9.07.2010 
Закон №2479-VI 
  
  
 
 
 
 
 

 
Закон 

підписано 

Одарченко 
Ю.В. (БЮТ), 
Бондаренко 
В.Д. (БЮТ) 

За: 298 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

 
1. БЮТ (67/155) 
2. НУНС (12/72) 

 
 

1. Проектом Закону передбачено, що Національна 
комісія регулювання ринку комунальних послуг України 
(НКРКП) є колегіальним центральним органом 
виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України. 
2. Основним завданням НКРКП є здійснення 
державного регулювання діяльності суб’єктів природних 
монополій та суб’єктів господарювання на суміжних 
ринках.  
3. У проекті Закону визначено основні принципи 
діяльності НКРКП, її склад та порядок формування, 
організацію діяльності, повноваження, форми та методи 
діяльності, взаємовідносини НКРКП з Кабінетом 
Міністрів України, іншими органами виконавчої влади, а 
також з органами місцевого самоврядування, 
відповідальність суб’єктів природних монополій та 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

суб’єктів господарювання на суміжних ринках, НКРКП та 
їх посадових осіб.  

108. «Про землі енергетики 
та правовий режим 
спеціальних зон 
енергетичних об'єктів»  

 

9.07.2010 
Закон №2480-VI 
 
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.08.2010) 

Пашинський 
С.В. (БЮТ) 

За: 318 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. БЮТ (116/155) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. НУНС (13/72) 
2. КПУ (0/27) 

 

Законопроект визначає правові та організаційні засади 
надання земельних ділянок для розміщення об’єктів 
енергетики, встановлює склад земель енергетики та 
правовий режим їх використання; проведення та 
обмеження господарської діяльності в спеціальних 
зонах об’єктів енергетики; права та обов’язки суб’єктів 
господарювання у зазначеній сфері тощо. 
 

109. «Про вибори депутатів 
Верховної Ради 
Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, 
міських голів»   

 

10.07.2010 
Закон №2487-VI 
 
 
 
 
 
 
   

 Закон 
підписано 

Єфремов О.С. 
(Партія 
регіонів) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(171/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

 
1. БЮТ (24/155) 
2. НУНС (15/72) 

 
 

1. Проектом передбачається зміна виборчої системи, за 
якою обиратимуться депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 
міських, районних у містах рад, з пропорційної на 
змішану (мажоритарно-пропорційну) виборчу систему.  
2. Крім того, пропонується вилучити виборчі блоки 
місцевих організацій політичних партій з числа суб’єктів 
виборчого процесу на місцевих виборах, змінити 
порядок формування виборчих комісій, порядок 
висування кандидатів у депутати, ввести замість 
процедури збору підписів на підтримку кандидатів 
внесення грошової застави, скоротити тривалість 
виборчої кампанії на місцевих виборах, змінити порядок 
фінансування місцевих виборів та ін. 

110.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
вибори депутатів 
Верховної Ради 
Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, 
міських голів" (щодо 
забезпечення 
прозорості та 
демократичності 

30.08.2010 
Закон №2491-VI 
  
  

  
 
 
 
 
 

Єфремов О.С. 
(Партія 
регіонів) 

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(171/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

1. БЮТ (28/155) 
2. НУНС (15/72) 

 

Законом передбачається:  
1. Зняття обмеження щодо можливості участі у місцевих 
виборах місцевих організацій політичних партій, що 
утворені пізніше ніж              за 365 днів до дня виборів, 
та надання можливість усім місцевим організаціям 
політичних партій висувати своїх кандидатів. 
2. Збільшення складу територіальних виборчих комісій 
до вісімнадцяти осіб та надання права подавати 
кандидатури для формування територіальних виборчих 
комісій не лише місцевим організаціям тих політичних 
партій, які представлені у Верховній Раді України 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

місцевих виборів)»  

 

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.09.2010) 

поточного скликання, а усім місцевим організаціям 
політичних партій, що зареєстровані в Україні.  
3. Визначення чіткого порядку відбору кандидатур до 
складу територіальних виборчих комісій, до якого 
входитимуть п’ятнадцять осіб від місцевих організацій 
політичних партій, які представлені у Верховній Раді 
України поточного скликання, а також три особи з числа 
кандидатур, поданих місцевими організаціями 
політичних партій, які визначатимуться шляхом 
жеребкування. 

111. «Про внесення зміни 
до статті 32 Закону 
України "Про фінансові 
послуги та державне 
регулювання ринків 
фінансових послуг" 
(щодо врегулювання 
питань обміну та 
збереження інформації 
у рамках міжнародного 
співробітництва у 
сфері регулювання 
ринків фінансових 
послуг)»   

7.09.2010 
Закон №2499-VI
 
  
  
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(168/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (16/155) 
2. НУНС (15/72) 

 

1. У законі пропонується врегулювати питання 
забезпечення збереження режиму конфіденційності 
інформації, що становить професійну таємницю, 
отриманої в рамках міжнародного співробітництва.  
2. Також законом передбачається забезпечення 
укладення спеціальним уповноваженим органом 
виконавчої влади у сфері регулювання ринків 
фінансових послуг двосторонніх та багатосторонніх угод 
про обмін інформацією з іноземними органами нагляду. 
 
 

112. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
столицю України - 
місто-герой Київ" 
(щодо порядку 
утворення районних 
рад)»   

7.09.2010 
Закон №2500-VI 
 
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.09.2010) 

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

 
За: 245 голосів. 

1. Партія регіонів 
(163/172) 

2. КПУ (26/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

 
1. БЮТ (25/155) 
2. НУНС (8/72) 

 
 
 

Законопроектом передбачається право 
територіальної громади міста Києва та Київської міської 
ради приймати рішення про утворення (неутворення) 
районних у місті рад. 
 

113.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
запобігання впливу 

9.09.2010 
Закон №2504-VI 
 

Сербін Ю.С. 
(БЮТ), 

Мхітарян Н.М. 

За: 274 голоси. 
1. Партія регіонів 

(163/172) 
1. БЮТ (39/152) 
2. НУНС (20/72) 

У законопроекті пропонується подовжити термін дії 
заборони на розірвання фізичними та юридичними 
особами будь-яких договорів, результатом яких є 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

світової фінансової 
кризи на розвиток 
будівельної галузі та 
житлового 
будівництва" щодо 
подовження терміну дії 
заходів підтримки 
будівництва житла»  

  
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.09.2010) 

(Партія 
регіонів), 
Поляченко 
В.А. (НУНС)  

2. КПУ (27/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

передача забудовниками завершеного об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва за умови, що за такими 
договорами здійснено оплату 100 відсотків вартості 
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, крім 
випадків, якщо таке розірвання здійснюється за згодою 
сторін, до 1 січня 2013 року та визначити, що ця 
заборона не застосовується, якщо визначений термін 
прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва 
переноситься більше ніж на 30 місяців. 

114.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
поміщення дітей у 
приймальники-
розподільники для 
дітей»  

 

9.09.2010 
Закон №2507-VI 
  

   
  

 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(160/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (17/20) 

1. БЮТ (21/152) 
2. НУНС (15/72) 

 
 

1. Законопроект розроблений з метою приведення 
положень національного законодавства до вимог 
Конвенції про захист прав і основоположних свобод 
1950 р., що була ратифікована Верховною Радою 
України (Закон України від 17.07. 1997 р. № 475-97/ВР 
«Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини 1950 року, Першого протоколу та 
протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції») та ст. 9 
Конституції України. 
2. Законом пропонується внести зміни до чинних 
Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 
України, Закону України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей» і передбачити 
можливість поміщення дітей віком від 11 до 18 років, що 
вчинили злочини або через інші обставини потребують 
ізоляції, у приймальники-розподільники для дітей за 
рішенням суду. 

115.  «Про скорочення 
заборгованості перед 
Пенсійним фондом 
України підприємств, 
які мають стратегічне 
значення, та 
вугледобувних 
підприємств і 
відновлення пенсійних 
прав їх працівників»  

9.09.2010 
Закон №2508-VI 
 
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2010) 

Сушкевич 
В.М. (БЮТ), 
Хара В.Г. 
(Партія 
регіонів)   

За: 258 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (26/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (24/152) 
2. НУНС (14/72) 

 

1. У законопроекті пропонується дозволити 
підприємствам, які мають стратегічне значення та 
вугледобувних підприємств,  розстрочити на строк до 60 
календарних місяців заборгованість перед Пенсійним 
фондом України.  
2. Крім того, у разі дострокової сплати страхувальником 
розстрочених сум  здійснюється часткове списання 
загальної суми боргу. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

116.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
факторингу»  

 

9.09.2010 
Закон №2510-VI 
  
  
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 269 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. НУНС (37/72) 
3. КПУ (26/27) 

4. Блок Литвина (19/20) 
 

 
БЮТ (11/152) 

 
 

1. Законом пропонується узгодити між собою норми 
законодавчих актів, що стосуються факторингу. 
Зокрема, йдеться про відповідні положення 
Господарського та Цивільного кодексів України, а також 
Законів України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» та «Про банки і 
банківську діяльність».  
2. Пропонується також надати можливість займатися 
факторинговими операціями не лише банкам, але й 
іншим фінансовим установам. 

117. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
обігу векселів»  

 

 

9.09.2010 
Закон №2511-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 250 голосів. 
1. Партія регіонів 

(163/172) 
2. КПУ (26/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (9/152) 
2. НУНС (28/72) 

1. У Законі пропонується внести ряд змін до 
Бюджетного та Господарських кодексів України, Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, Законів 
України «Про господарські товариства» та «Про 
виконавче провадження», які спрямовані на приведення 
їх положень у відповідність із Законом України «Про обіг 
векселів в Україні», а також до самого вказаного Закону 
щодо уточнення його окремих положень.  
2. Законопроектом передбачається доповнити статтю 5 
Закону України “Про обіг векселів в Україні”  новою 
нормою, якою пропонується встановити вимоги щодо 
порядку  підписання векселя фізичною особою-
підприємцем. 
3. Крім того, Законом пропонується надати право судам 
накладати на юридичних осіб-векселедавців штраф за 
порушення умов видачі векселів відповідно до вимог, 
установлених Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. 

118.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
охорони культурної 
спадщини»  з 
пропозиціями 
Президента України від 

9.09.2010 
Закон №2518-VI 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(160/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (12/152) 
2. НУНС (24/72) 

 

1. Законопроектом пропонується внести зміни до статей 
1 та 14 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» щодо визначення ознак «щойно виявлених 
об’єктів культурної спадщини». Так, за статтею 1 
проекту щойно виявленими об’єктами пропонується 
визнавати об’єкти, внесені до відповідного Переліку, 
після чого вони «набувають правового статусу» щойно 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

21.06.2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2010) 

виявленого об’єкта культурної спадщини (зміни до 
статті 14).  
2. Нова редакція частини другої статті 37 Закону 
передбачає надання нового «письмового дозволу» 
органу охорони культурної спадщини щодо проведення 
«робіт» на щойно виявлених об’єктах культурної 
спадщини. 
3. Нова редакція терміну «археологічна розвідка» 
(стаття 1 Закону) передбачає дослідження з «уточнення 
даних про вже відомі об’єкти археологічної спадщини». 
4. Нова редакція терміну «археологічна розвідка» 
(стаття 1 Закону) передбачає дослідження з «уточнення 
даних про вже відомі об’єкти археологічної спадщини».  
5. Проектом закону (підпункт 3 пункту 3 розділу І) 
пропонується доповнити статтю 141 Земельного 
кодексу України, якою визначені підстави припинення 
права користування земельною ділянкою, пунктом, за 
яким право користування земельною ділянкою 
припиняється у разі «використання земельної ділянки у 
спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної 
спадщини». 
6. За пропозицією президента була вилучена норма, 
якою запроваджувалася обов‘язкова платна наукова  
археологічна експертиза для будь-яких випадків  
відведення земельних ділянок (стаття 9-1). 

119.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
пріоритетні напрями 
розвитку науки і 
техніки"» з 
пропозиціями 
Президента України від 
21.06.2010 

9.09.2010 
Закон №2519-VI 
  
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.10.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Янукович 
В.Ф.)  

За: 237 голосів. 
1. Партія регіонів 

(159/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (13/152) 
2. НУНС (14/72) 

Проектом пропонується визначити правові і 
організаційні засади формування та реалізації 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні  
на довгостроковий період (до 2017 р.).  Він являє собою 
нову редакцію чинного Закону України «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки», термін дії окремих 
його статей (зокрема, статті 7) закінчився  у 2006 р. 

120. «Про внесення зміни 9.09.2010 Кабінет За: 236 голосів.  Законом передбачається законодавчо закріпити 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

до статті 20 Закону 
України "Про Кабінет 
Міністрів України" 
(щодо заснування 
премій та стипендій за 
визначні досягнення в 
окремих галузях 
суспільної діяльності)»  

Закон №2520-VI 
 
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.09.2010) 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

1. Партія регіонів 
(163/172) 

2. КПУ (27/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (11/152) 
2. НУНС (11/72) 

 

повноваження Кабінету Міністрів України щодо 
заснування премій та стипендій за особливі досягнення 
в різних сферах суспільного життя, а також визначення 
їх розміру та порядку призначення. 

121. «Про внесення зміни 
до статті 20 Закону 
України "Про Кабінет 
Міністрів України" 
(щодо врегулювання 
порядку призову 
військовозобов'язаних 
на навчальні збори)»  

9.09.2010 
Закон №2521-VI 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.09.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 230 голосів. 
1. Партія регіонів 

(155/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (12/152) 
2. НУНС (12/72) 

 

Законопроектом пропонується вилучити із переліку 
повноважень Кабінету Міністрів України у сфері 
національної безпеки та обороноздатності, 
передбачених у ст. 20 Закону України «Про Кабінет 
Міністрів України» повноваження щодо визначення 
чисельності громадян, які підлягають призову на 
навчальні збори. 

122. «Про визнання таким, 
що втратив чинність, 
Закону України "Про 
промислово-фінансові 
групи в Україні" та 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України»  

9.09.2010 
Закон №2522-VI 
  

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.09.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 229 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(156/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (11/152) 
2. НУНС (11/72) 

Законом передбачається визнати таким, що втратив 
чинність, Закон України «Про промислово-фінансові 
групи в Україні» та внести відповідні зміни до 
Господарського кодексу України та Закону України «Про 
банки і банківську діяльність». 

123. «Про внесення змін до 
законів України "Про 
оборону України" та 
"Про Збройні Сили 
України" (щодо 
розвідувальної 
діяльності)»  

 

21.09.2010 
Закон №2526-VI 
  
 
 
 
 
 
 

Президент 
України  

(Янукович 
В.Ф.)  

За: 286 голосів. 
1. Партія регіонів 

(159/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (27/134) 
2. НУНС (34/72) 

 

1. Законом пропонується законодавчо врегулювати 
питання залучення до виконання розвідувальних 
завдань органів управління розвідкою та військових 
частин розвідувального органу Міністерства оборони 
України.  
2. Законом пропонується доповнити визначений у статті 
3 Закону України «Про оборону України» перелік 
заходів, які здійснюються для підготовки держави до 
оборони, розвідувальною та інформаційно-аналітичною 
діяльністю в інтересах підготовки держави до оборони, 
яка проводиться розвідувальним органом Міністерства 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(13.10.2010) 

оборони України.   
3. Крім того, Закон України "Про Збройні Сили України" 
пропонується доповнити приписом про залучення 
органів управління та військових частин 
розвідувального органу Міністерства оборони України 
до добування розвідувальної інформації з метою 
підготовки держави до оборони, забезпечення 
готовності Збройних Сил України до оборони держави. 

124.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України у зв'язку 
з ратифікацією 
Конвенції про 
запровадження 
системи реєстрації 
заповітів» 

 

 

21.09.2010 
Закон №2527-VI
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.10.2010) 

Президент 
України  

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 284 голоси. 
1. Партія регіонів 

(163/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (35/124) 
2. НУНС (17/72) 

1. Змінами до статей 1247 та 1304 Цивільного кодексу 
України пропонується визначити, що заповіти, 
посвідчені нотаріусами або іншими посадовими, 
службовими особами, визначеними у статтях 1251 - 
1252 цього Кодексу, а також відомості про спадкові 
договори підлягають обов’язковій державній реєстрації 
у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому 
Кабінетом Міністрів України. 
2. У зв’язку з тим, що відповідно до статті 8 Конвенції 
про запровадження системи реєстрації заповітів будь-
яка особа має право за умови пред’явлення свідоцтва 
(чи іншого документа, що підтверджує факт смерті 
заповідача) отримати зі спадкового реєстру інформацію 
про характер і дату складення заповіту, нотаріуса, 
якому передано на зберігання заповіт, пропонується 
внести зміни до статті 8 Закону України «Про нотаріат».  
3. Запропоновані зміни до статей 56 і 57 Закону України 
«Про нотаріат» передбачають обов’язок реєстрації 
заповітів у Спадковому реєстрі. 
4. Розділом ІІ проекту пропонується встановити строк 
набрання чинності цим Законом – через шість місяців з 
дня його опублікування, а також доручити Кабінету 
Міністрів України забезпечити розробку і прийняття 
положення про Спадковий реєстр. 

125. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Державний реєстр 

21.09.2010 
Закон №2536-VI
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

 
За: 249 голосів. 

1. Партія регіонів 
(169/172) 

1. БЮТ (6/124) 
2. НУНС (8/72) 

 

Законом передбачені так зміни: 
1. Тимчасова зміна місця голосування (на період 
проведення виборів чи референдуму) виборця, який в 
день голосування з поважних причин не може 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

виборців"»  

 

 

 
 
 
  
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(5.10.2010) 

2. КПУ (27/27) 
3. Блок Литвина (19/20) 

проголосувати за своєю виборчою адресою, без зміни 
виборчої адреси. 
2. Чітко визначено поняття "виборча адреса" виборця, 
який не має зареєстрованого місця проживання; 
військовослужбовця; виборця, який відбуває покарання; 
виборця, який проживає чи перебуває за межами 
України. 
3. Удосконалення статей, які встановлюють порядок 
періодичного поновлення персональних даних Реєстру, 
уточнення персональних даних Реєстру, складання 
попередніх та уточнених списків виборців. 
4. Передбачено удосконалення порядку внесення змін 
до Реєстру за ініціативою виборця.  
5. Пропонується встановити щомісячне поновлення 
бази даних Реєстру (замість щоквартального).  

126. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України »  

 

23.09.2010 
Закон №2555-VI 
 
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(15.10.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 253 голоси. 
1. Партія регіонів 

(160/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (0/124) 
2. НУНС (26/72) 

Законом передбачається внесення змін до Цивільного 
кодексу України та до законів України «Про господарські 
товариства», «Про об‘єднання громадян», «Про 
адвокатуру», «Про колективне сільськогосподарське 
підприємство» та деяких інших з метою приведення їх у 
відповідність із Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців». 

127. «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу 
України (щодо 
посилення 
відповідальності за 
злочини проти дітей)»  

 

23.09.2010 
Закон №2556-VI 
   
 
 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 

Левцун В.І. 
(БЮТ) 

За: 337 голосів. 
1. Партія регіонів 

(160/172) 
2. БЮТ (84/124) 
3. КПУ (27/27) 

4. Блок Литвина (18/20) 

НУНС (31/72) 
 

1. Законопроект розроблений з метою підвищення 
ефективності охорони життя та здоров’я дітей та 
забезпечення правової основи притягнення до 
відповідальності осіб за порушення законодавства в 
сфері забезпечення майнових прав неповнолітніх.  
2. Законом пропонується посилити кримінальну 
відповідальність за діяння, передбачені ч. 1 ст. 137 
Кримінального кодексу України (далі – КК) «Неналежне 
виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я 
дітей». 
3.  Пропонується посилити кримінальну відповідальність 
за злочин, передбачений ст. 167 КК «Зловживання 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Президента 
(13.10.2010) 

опікунськими правами», передбачивши кримінальне 
покарання у виді обмеження волі на строк до трьох 
років або позбавлення волі на строк до трьох років. 

128.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
строків виплати 
заробітної плати)»  

 

23.09.2010 
Закон №2559-VI 
  
 

 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.10.2010) 

Марущенко 
В.С. (НУНС) 

За: 229 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(156/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (0/124) 
2. НУНС (11/72) 

1. Законом передбачається законодавчо встановити 
граничний термін виплати заробітної плати працівникам 
- не пізніше трьох днів після закінчення періоду, за який 
здійснюється виплата.  
2. Передбачається також закріпити положення щодо  
можливості конкретизації строків виплати не тільки у 
колективних договорах, а й нормативним актом 
роботодавця, погодженим з виборним органом 
первинної профспілкової організації чи іншими 
уповноваженими на представництво трудовим 
колективом органами (а у разі відсутності таких  органів 
- представниками трудящих, обраними і  
уповноваженими трудовим колективом).  

129. «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення боротьби з 
браконьєрством» з 
пропозиціями 
Президента України від 
05.05.2010   

 

23.09.2010 
Закон №2558-VI 
  

  
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(13.10.2010) 

Заєць І.О. 
(НУНС),  

Голуб О.В. 
(КПУ), 

Бевз В.А. 
(КПУ)  

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(169/172) 
2. КПУ (27/27 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

1. БЮТ (0/124) 
2. НУНС (10/72) 

 
 

1. Законом запропоновані зміни до статті 85-1 (усунення 
розбіжностей у трактуванні назви статті), та до частин 
першої та другої статті 255, де пропонується надати 
додаткові повноваження по складанню протоколів за 
різні види браконьєрства представникам державних 
природоохоронних органів та громадським 
природоохоронним інспекторам. 
2. За пропозицією Президента з законопроекту були 
вилучені положення про наділення громадських 
інспекторів правом складання протоколів про 
адміністративні правопорушення. 

130.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державне оборонне 
замовлення" (нова 
редакція)» з 
пропозиціями 
Президента України вiд 

23.09.2010 
Закон №2560-VI 
  
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (0/124) 
2. НУНС (8/72) 

 

1. У законопроекті пропонується викласти Закон України 
«Про державне оборонне замовлення» у новій редакції, 
метою якого є вдосконалення механізму формування  
показників державного оборонного замовлення та 
узгодження цього Закону з  відповідними нормами 
Закону України «Про організацію оборонного 
планування», Цивільного, Господарського та 
Бюджетного кодексу України. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

23.07.2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.10.2010) 

2. Відповідно до запропонованих президентом змін 
державні замовники здійснюють відбір виконавців з 
постачання (закупівлі) продукції, робіт і послуг: 
якщо їх закупівля за оборонним замовленням становить 
державну таємницю – у порядку, передбаченому цим 
Законом; 
в інших випадках – у порядку, визначеному Законом 
України "Про здійснення державних закупівель". 
3. Згідно з пропозиціями Президента порядок 
формування та ведення реєстру виробників продукції, 
робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких 
становлять державну таємницю, визначається 
Кабінетом Міністрів України. 
4. Також передбачається, що державний контракт з 
оборонного замовлення  укладається сторонами на 
основі типового державного контракту, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України 

131. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державний контроль за 
міжнародними 
передачами товарів 
військового 
призначення та 
подвійного 
використання"» з 
пропозиціями 
Президента України вiд 
27.07.2010  
 

23.09.2010 
Закон №2561-VI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.10.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 239 голосів. 
1. Партія регіонів 

(165/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

1. БЮТ (0/124) 
2. НУНС (2/72) 

 
 

1. Законопроект спрямований на вирішення проблем, 
які виникли при практичному застосуванні положень 
Закону України "Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання" після його 
прийняття. 
2. Зазначеними змінами забезпечується повне 
виконання міжнародних зобов’язань у галузі 
експортного контролю без розширення дії цього Закону 
на товари, які не охоплюються системами експортного 
контролю державами-учасницями міжнародних режимів 
експортного контролю. 
3. Законом чітко визначається непоширення дії 
державної системи експортного контролю щодо товарів, 
на які поширюється дія дозвільної системи щодо обігу 
зброї та товарів, які є спеціальними засобами, що 
застосовуються при охороні громадського порядку. 

132. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 

23.09.2010 
Закон №2562-VI 

Горошкевич 
О.С. 

За: 231 голос.
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/124) 
2. НУНС (4/72) 

Даний законопроект передбачає внесення окремих змін 
до наступних законодавчих актів України: 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

актів України щодо 
застосування угод про 
розподіл продукції» з 
пропозиціями 
Президента України від 
30.07.2010 

 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(22.10.2010) 

(Партія 
регіонів) 

(157/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

 1) до Митного кодексу України: 
- пропонується, зокрема, врегулювати питання митного 
режиму при ввезенні на митну територію вуглеводнів, 
видобутих на такій митній території України, якою є 
споруди у виключній (морській) економічній зоні України. 
2) до Кодексу “Про надра”: 
- пропонується узгодити кодекс з Законом “Про угоди 
про розподіл продукції” та передбачити угоду про 
розподіл продукції як одну з альтернативних підстав 
для надання надр у користування та надання 
необхідних дозвільних документів, пов’язаних з 
надрокористуванням; 
- пропонується відмежувати режим надрокористування 
на умовах угод про розподіл продукції від інших 
загальних та спеціальних режимів надрокористування, 
врегульованих кодексом чи іншими спеціальними 
законами. 
3) до Закону “Про зовнішньо-економічну діяльність”: 
- пропонується узгодити цей закон з Законом “Про угоди 
про розподіл продукції” та усунути існуючі суперечності. 
4) до Закону “Про об’єкти підвищеної небезпеки”: 
- пропонується усунути прогалину в законі та 
врегулювати відносини діяльності об’єктів підвищеної 
небезпеки в межах території виключної (морської) 
економічної зони та на континентальному шельфі, що 
здійснюється на умовах угод про розподіл продукції; 
- пропонується визначити уповноважений орган (Кабінет 
Міністрів) для надання дозволів на спорудження об’єктів 
підвищеної небезпеки в межах виключної(морської) 
економічної зони України. 
5) до Закону України “Про охорону праці”: 
- пропонується усунути прогалину в законі та 
врегулювати питання порядку надання дозволів та 
дозвільних документів при здійсненні діяльності в 
межах виключної (морської) економічної зони України. 
6) до Закону “Про ліцензування певних видів 

 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України  шостого скликання протягом 2010 року 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2010 54 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

господарської діяльності”: 
- пропонується привести цей закон у відповідність з 
положеннями Закону “Про угоди про розподіл 
продукції”. 

133.  «Про внесення зміни 
до статті 6 Закону 
України "Про платіжні 
системи та переказ 
коштів в Україні"»  

 

5.10.2010 
Закон №2584-VI 
 
  
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.10.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 242 голоси. 
1. Партія регіонів 

(172/179) 
2. КПУ (25/27) 

3. Блок Литвина (16/21) 
 

1. БЮТ (1/124) 
2. НУНС (10/71) 

 

Законом передбачається надання права банкам на 
період підготовки та проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 
відкривати УЄФА рахунки для здійснення до 30 
листопада 2012 року операцій з продажу квитків та 
послуг, конвертації валюти, переказу коштів на рахунки 
за межі України, здійснення добровільних внесків та 
фінансування операційних витрат в Україні. 

134.  «Про Кабінет Міністрів 
України»   

 
7.10.2010 

Закон №2591-VI 
 
 
  
  
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(13.10.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(175/179) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (20/21) 

1. БЮТ (4/124) 
2. НУНС (5/71) 

 

Законопроект „Про Кабінет Міністрів України” 
складається з 11 розділів і містить 60 статей. 
Розділ І „Загальні положення” визначає місце Кабінету 
Міністрів України у системі органів державної влади 
України, основні завдання і принципи діяльності Уряду 
України. 
Розділ ІІ „Склад і порядок формування Кабінету 
Міністрів України” врегульовує питання статусу членів 
Кабінету Міністрів України; вимог до осіб, які входять до 
складу Кабінету Міністрів України; процедури внесення, 
розгляду і затвердження Верховною Радою України 
кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України, 
призначення членів Кабінету Міністрів України та 
набуття ними повноважень; механізм розгляду і 
затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України. 
Розділ ІІІ „Припинення повноважень Кабінету Міністрів 
України” визначає строк повноважень Кабінету Міністрів 
України, підстави і порядок припинення повноважень 
Уряду і окремих його членів, а також продовження 
виконання повноважень Кабінету Міністрів України, 
зокрема, у разі його відставки. 
Розділ ІV „Компетенція Кабінету Міністрів України” 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

визначає загальні питання компетенції Кабінету 
Міністрів України та повноваження Кабінету Міністрів 
України у різних сферах суспільного життя. 
Розділ V „Повноваження Кабінету Міністрів України у 
відносинах з органами виконавчої влади" визначає 
повноваження Уряду у взаємовідносинах з 
міністерствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим та іншими підвідомчими їй органами, 
місцевими державними адміністраціями, державними 
господарськими об'єднаннями, державними 
підприємствами, установами та організаціями. 
Розділ VІ „Повноваження Кабінету Міністрів України у 
відносинах з Президентом України” регулює питання 
участі Кабінету Міністрів України у забезпеченні 
здійснення Президентом України своїх конституційних 
повноважень, зокрема підготовки Урядом проектів актів 
Президента України, встановлює процедуру взаємодії 
Уряду з Радою національної безпеки і оборони України, 
а також консультативними, дорадчими та іншими 
допоміжними органами і службами, що утворюються 
Президентом України. 
Розділ VІІ „Повноваження Кабінету Міністрів України у 
відносинах з Верховною Радою України та її органами” 
визначає механізми реалізації Кабінетом Міністрів 
України права законодавчої ініціативи, участі у 
законотворчому процесі та розгляді питань Верховною 
Радою України, регулює питання взаємовідносин Уряду 
з Рахунковою палатою України та Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини, процедуру 
інформування Верховної Ради України про роботу 
Кабінету Міністрів України тощо. 
Розділ VІІІ „Відносини Кабінету Міністрів України з 
іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування та об'єднаннями громадян” регулює 
питання взаємовідносин Уряду з Конституційним Судом 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

України, судами загальної юрисдикції, Національним 
банком України та іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями 
громадян. 
Розділ ІХ „Організація діяльності Кабінету Міністрів 
України” визначає форми реалізації функцій та 
повноважень Кабінету Міністрів України; функціональні 
обов’язки Прем'єр-міністра України, Першого віце-
прем'єр-міністра і віце-прем'єр-міністрів України, 
міністрів України; засади підготовки і проведення 
засідань Кабінету Міністрів України і урядових комітетів; 
процедуру розроблення, прийняття і набрання чинності 
актами Кабінету Міністрів України; а також основні 
положення організації функціонування Секретаріату 
Кабінету Міністрів України та допоміжних органів 
Кабінету Міністрів України. 
Розділ Х „Соціальне та інше забезпечення членів 
Кабінету Міністрів України” регулює питання оплати 
праці, відпустки, матеріально-побутового забезпечення 
членів Уряду України. 
Заключний розділ ХІ „Перехідні та прикінцеві 
положення” визначає порядок набрання чинності 
Законом „Про Кабінет Міністрів України”,  передбачаючи 
також визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України "Про Кабінет Міністрів України", а також 
внесення змін до інших законодавчих актів з метою 
забезпечення відповідності Конституції України 
обраного способу правового регулювання питань, 
пов’язаних з діяльністю Кабінету Міністрів України. 

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

 

8.10.2010 
Закон №2600-VI
  
  
Повернуто з 
підписом від 

Литвин В.М. 
(Блок 

Литвина),  
Мартинюк А.І. 

(КПУ) 

 
За: 253 голоси. 

1. Партія регіонів 
(172/180) 

2. КПУ (27/27) 
3. Блок Литвина (20/21) 

 
1. БЮТ (3/124) 
2. НУНС (11/71) 

 
 
 

Законом передбачається унормування організації і 
порядку діяльності Верховної Ради України, а саме: 
порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради 
України, її засідань, формування державних органів, 
визначення законодавчої процедури, процедури 
розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, 
здійснення контрольних функцій Верховної Ради 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Президента 
(15.10.2010) 

України тощо у відповідності до Конституції України від 
28 червня 1996 року. 

136.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
цінні папери та 
фондовий ринок" 
(щодо створення умов 
для уникнення 
"технічних" дефолтів 
за облігаціями)»  

8.10.2010 
Закон №2601-VI 
  

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.10.2010) 

Лисов І.В. 
(Партія 
регіонів)   

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/180) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (20/21) 

1. БЮТ (1/124) 
2. НУНС (1/71) 

Законом передбачено надати можливість продовжити 
строки обігу та погашення облігацій підприємств, 
визначені умовами їх розміщення, в разі викупу 
емітентом усього відповідного випуску (серії) облігацій 
або згоди на продовження вказаних строків усіх 
власників відповідного випуску облігацій. 

137. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
обмеження державного 
регулювання 
господарської 
діяльності»  

19.10.2010 
Закон №2608-VI 
  
  
 
 
 
 
 
 

   
  

 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.11.2010) 

Президент 
України  

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 339 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/180) 
2. БЮТ (82/121) 
3. НУНС (43/71) 

4. Блок Литвина (20/20) 

КПУ (0/26) 
 

У проекті пропонується внести зміни до низки законів 
України, зокрема,  Законів «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності», «Про транспорт», «Про 
пестициди і агрохімікати», Митного кодексу України, 
Кримінального кодексу України, згідно з якими 
скорочується перелік видів господарської діяльності, які 
підлягають ліцензуванню: 
- пошук (розвідка) корисних копалин; 
- видобування корисних копалин із родовищ, що мають 
загальнодержавне значення та включені до Державного 
фонду родовищ корисних копалин;  
- виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного 
утворення, напівдорогоцінного каміння;  
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, 
торгівля виробами з дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;  
- виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки 
регуляторів росту рослин) та ін.  

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

19.10.2010 
Закон №2609-VI 
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 348 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(172/180) 
НУНС (30/71) 

 

Законом передбачено внесення змін до Господарського 
кодексу України, а також до Законів України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
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ЗАКОНУ, 
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ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

запровадження 
системи електронної 
державної реєстрації 
суб'єктів 
господарювання)»  

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.11.2010) 

(Азаров М.Я.) 2. БЮТ (82/121) 
3. КПУ (22/26) 

4. Блок Литвина (20/20) 

підприємців» та «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність», метою яких є створення в Україні 
системи електронної державної реєстрації суб’єктів 
господарювання.  

139.  «Про підготовку та 
реалізацію 
інвестиційних проектів 
за принципом "єдиного 
вікна"»  

 

21.10.2010 
Закон №2623-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.11.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 298 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/180) 
2. НУНС (45/71) 
3. КПУ (26/26) 

4. Блок Литвина (20/20) 

1. БЮТ (15/121) 
 

1. Законом передбачається покладання на 
уповноважений орган функцій взаємодії із суб’єктами 
надання адміністративних та господарських послуг, що 
в свою чергу значно спростить порядок отримання 
послуг суб’єктом інвестиційної діяльності, необхідних 
для подальшої реалізації інвестиційного проекту. 
2. Відповідно до Закону уповноваженим органом 
пропонується визначити регіональні центри з інвестицій 
та розвитку. 
3. Відповідно до Закону, уповноважений орган 
забезпечує направлення наданих суб’єктом 
інвестиційної діяльності документів до суб’єктів надання 
адміністративних та господарських послуг, організовує 
отримання документів від суб’єктів надання відповідних 
послуг, а також забезпечує видачу суб’єкту 
інвестиційної діяльності комплекту документів, який дає 
право на реалізацію інвестиційного проекту.  

140.  «Про особливості 
передачі в оренду та 
концесію об'єктів 
централізованого 
водо-, 
теплопостачання і 
водовідведення, що 
перебувають у 
комунальній 
власності»   

 

21.10.2010 
Закон №2624-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рибак В.В. 
(Партія 
регіонів)  

За: 243 голоси. 
1. Партія регіонів 

(174/180) 
2. Блок Литвина (18/20) 

1. БЮТ (20/121) 
2. НУНС (21/71) 

3. КПУ (0/26) 
 
 

1. Законом пропонується визначити особливості 
передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого 
водо-, теплопостачання і водовідведення, що 
перебувають у комунальній власності, та особливості 
здійснення їх оренди та концесії. 
2. Дія Закону поширюється на організаційні відносини, 
пов'язані з передачею в оренду та концесію об'єктів 
централізованого водо-, теплопостачання та 
водовідведення, що перебувають у комунальній 
власності, та на майнові відносини між орендодавцями 
та орендарями, концесієдавцями та концесіонерами 
щодо господарського використання таких об'єктів. 
3. Закон  враховує і можливість передачі в концесію 
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59 Лабораторія 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
   
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(16.11.2010) 

об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих 
об'єктів, а також об'єктів, спеціально збудованих 
відповідно до умов концесійного договору.  
4. Законом визначено органи, уповноважені приймати 
рішення про передачу зазначених об'єктів в оренду та 
концесію, встановлено вимоги до потенційних 
концесіонерів та орендарів, а також механізм 
здійснення передачі вищезазначених об’єктів в оренду 
та концесію. 

141.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
планування і забудову 
територій" (щодо 
будівель закладів 
освіти, культури, 
медичного, 
спортивного і 
оздоровчого 
призначення)»  

21.10.2010 
Закон №2625-VI 
  
 
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.11.2010) 

Смітюх Г.Є. 
(Партія 
регіонів), 
Лисов І.В. 

(Партія 
регіонів)   

За: 294 голоси. 
1. Партія регіонів 

(174/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Блок Литвина (20/20) 

 
1. БЮТ (37/121) 
2. НУНС (22/71) 

 

Законом передбачено звільнити замовників будівництва 
будівель закладів освіти та культури, фізичної культури 
і спорту, медичного та оздоровчого призначення від 
пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури населеного 
пункту незалежно від форм власності та 
підпорядкування. 
 

142.  «Про внесення зміни 
до статті 11 Закону 
України "Про 
управління об'єктами 
державної власності" 
(щодо врегулювання 
порядку участі та 
голосування 
представників держави 
на зборах 
господарських 
товариств)»  

21.10.2010 
Закон №2626-VI 
 
 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(17.11.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 308 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Блок Литвина (18/20) 

1. БЮТ (52/121) 
2. НУНС (22/71) 

 

Законом передбачається врегулювання порядку 
голосування представника держави на загальних 
зборах господарських товариств, в яких є частка 
корпоративних прав держави, встановивши, що для 
голосування йому має бути надане доручення Фонду 
державного майна України або уповноваженого органу 
управління. 

143. «Про внесення зміни 
до статті 4 Закону 
України "Про 
використання земель 
оборони" (щодо 

4.11.2010 
Закон №2674-VI 
 
 

Льовочкіна 
Ю.В. (Партія 
регіонів) 

За: 247 голосів. 
1. Партія регіонів 

(159/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Блок Литвина (20/20) 

1. БЮТ (2/121) 
2. НУНС (19/71) 

 

Закон спрямований на вдосконалення положень Закону 
України “Про використання земель оборони”, які 
стосуються можливості будівництва на землях оборони 
об‘єктів соціально-культурного призначення. З метою 
конкретизації відповідної норми пропонується 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

будівництва житла для 
військовослужбовців 
та членів їх сімей)»  

 

  
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.12.2010) 

 доповнити  частину другу ст. 4 цього Закону приписами 
про використання земель оборони для будівництва 
житла для військовослужбовців та членів їх сімей, а 
також положенням про те, що землі оборони 
використовуються для відповідного будівництва без 
зміни їх цільового призначення. 

144. «Про внесення змін до 
статті 43 Закону 
України "Про 
відновлення 
платоспроможності 
боржника або 
визнання його 
банкрутом" (щодо 
підприємств, які у 
своїй діяльності 
використовують 
ядерну енергію)»   

 

4.11.2010 
Закон №2675-VI 
  
 
 
 
  
  
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.11.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 243 голоси. 
1. Партія регіонів 

(160/180) 
2. КПУ (25/26) 

3. Блок Литвина (18/20) 

1. БЮТ (1/121) 
2. НУНС (21/71) 

 

Законом передбачено внесення змін до статті 43 Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», які передбачають: 
- внесення до переліку  особливо небезпечних 
підприємств, припинення діяльності яких потребує 
проведення спеціальних заходів, підприємств, які у 
своїй діяльності використовують ядерну енергію; 
- відшкодування витрат на заходи по безпечному 
завершенню діяльності, пов’язаної з використанням 
ядерної енергії; 
- надання інформації органу державного регулювання 
ядерної та радіаційної безпеки щодо відкриття справи 
про банкрутство підприємств, які у своїй діяльності 
використовують ядерну енергію; 
- визнання органу державного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки учасником провадження у справі 
про банкрутство щодо підприємств, які у своїй 
діяльності використовують ядерну енергію. 

145.  «Про повернення у 
державну власність 
цілісного майнового 
комплексу товариства 
з обмеженою 
відповідальністю 
"Херсонський 
машинобудівний 
завод»  

4.11.2010 
Проект №4530 
  
 

Вручені 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(30.11.2010) 

Симоненко 
П.М. (КПУ),  
Самойлик 
К.С. (КПУ) 

 
За: 318 голосів. 

1. Партія регіонів 
(172/180) 

2. БЮТ (61/121) 
3. КПУ (25/26) 

4. Блок Литвина (18/20) 

 
НУНС (20/71) 

 
 
 

Законом передбачено повернення у державну власність 
цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою 
відповідальністю «Херсонський машинобудівний 
завод», доручивши Кабінету Міністрів України здійснити 
у встановленому порядку відповідні заходи, зокрема, 
передбачити у проекті Закону України про Державний 
бюджет України на 2010 рік необхідні для цього кошти. 

146.  «Про внесення змін до 4.11.2010 Кабінет За: 287 голосів. 1. БЮТ (33/121) Законом передбачено викладення в новій редакції 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення 
процедури 
примусового 
виконання рішень»  

 

Закон №2677-VI 
 
  

 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.12.2010) 

Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

1. Партія регіонів 
(171/180) 

2. КПУ (26/26) 
3. Блок Литвина (20/20) 

2. НУНС (13/71) Закон України ”Про виконавче провадження”, внести 
відповідні зміни до таких кодексів України як Цивільний 
процесуальний, Господарський процесуальний, 
Адміністративного судочинства, Кримінальний, 
Кримінально-процесуальний та інших, а також до 
законів України “Про державну виконавчу службу”, “Про 
банки і банківську діяльність” тощо в частині 
вдосконалення процедури примусового виконання 
рішень судів та інших органів (посадових осіб) та 
підвищення правового і соціального статусу працівників 
органів державної виконавчої служби. 

147.  «Про схвалення 
рішення Президента 
України щодо участі 
миротворчого 
контингенту України в 
наданні оперативної 
підтримки Місії ООН у 
Кот-д'Івуарі»  

 

4.11.2010 
Закон №2671-VI 
 
    

  
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.11.2010) 

Президент 
України  

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 339 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/180) 
2. БЮТ (82/121) 
3. НУНС (43/71) 

4. Блок Литвина (20/20) 

КПУ (0/26) 
 

Проект Закону розроблений з метою нормативно-
правового оформлення Указу Президента України 
№ 854/2009 від 23 жовтня 2009 року „Про направлення 
миротворчого контингенту для участі України в наданні 
оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д’Івуарі”, у 
відповідності до вимог статті 4 Закону України “Про 
участь України в міжнародних миротворчих операціях”, 
які визначають необхідність схвалення рішень 
Президента України з відповідних питань Верховною 
Радою України. 

148.  «Про внесення змін до 
Регламенту Верховної 
Ради України щодо 
способу голосування»  

18.11.2010 
Закон №2704-VI 
 

  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(18.11.2010) 

Макеєнко В.В. 
(Партія 
регіонів) 

За: 253 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(170/180) 
3. КПУ (26/26) 

4. Блок Литвина (20/20) 

1. БЮТ (0/121) 
2. НУНС (15/71) 

 

З метою забезпечення реалізації процедури внесення 
змін до Конституції України, передбаченої розділом XIII 
Основного Закону, цим Законом пропонуються 
відповідні зміни щодо удосконалення регламентних 
процедур розгляду законопроектів про внесення змін до 
Конституції України в частині фіксації результатів 
вільного волевиявлення народних депутатів України. 

149. «Про внесення змін до 
статті 210 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення 
(щодо посилення 

30.11.2010 
Закон №2711-VI
   
  
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 301 голос. 
1. Партія регіонів 

(172/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

 
 
 

1. БЮТ (43/121) 
2. НУНС (21/71) 

 

Законом передбачено внесення до статті 210 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення змін, які 
полягають у підвищенні розміру штрафів за вчинення 
відповідного правопорушення. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

відповідальності за 
правопорушення 
військового 
обов'язку)»  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(17.12.2010) 

 
 

150. «Про внесення змін до 
статті 14 Закону 
України "Про 
інформацію" (щодо 
захисту інформації)»  

30.11.2010 
Закон №2724-VI 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.12.2010) 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 
регіонів)  

За: 306 голосів. 
1. Партія регіонів 

(165/180) 
2. БЮТ (68/121) 
3. КПУ (26/26) 

4. Народна Партія (20/20) 

НУНС (8/71) 

Законом передбачено внесення змін до статті 14 Закону 
України “Про інформацію”, що передбачають 
доповнення переліку основних видів інформаційної 
діяльності в частині визначення захисту інформації 
комплексом правових, організаційних, інформаційно-
телекомунікаційних засобів і заходів, спрямованих на 
запобігання несанкціонованим діям щодо інформації. 

151.  «Про ринковий нагляд і 
контроль продукції»  

 

2.12.2010 
Закон №2735-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Президент 
України  

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 236 голосів. 
1. Партія регіонів 

(171/180) 
3. Народна Партія (19/20) 

 

1. БЮТ (1/121) 
2. НУНС (26/71) 

3. КПУ (0/26) 
 
 

Законом передбачено: 
1) встановити правові та організаційні засади 
здійснення ринкового нагляду та контролю продукції як 
діяльності відповідних державних органів для 
забезпечення випуску на ринок безпечної продукції, яка 
має замінити державний нагляд за додержанням 
стандартів, норм і правил; 
2) запровадити європейський принцип, за яким 
ринковому нагляду підлягає продукція, яка введена в 
обіг та розповсюджується на ринку: перевірки 
виробників продукції будуть проводитися лише у разі 
виявлення на ринку продукції, яка є небезпечною, 
становить ризик або не відповідає встановленим 
вимогам; 
3) визначити підстави, об’єкти, порядок та особливості 
проведення перевірок характеристик продукції в її 
виробників і розповсюджувачів. Зокрема, передбачено, 
що більша частина документації може бути перевірена 
за місцезнаходженням органів ринкового нагляду, що 
зменшує можливості для необґрунтованого втручання у 
здійснення господарської діяльності, які притаманні 
виїзним перевіркам; 
4) установити на основі європейської практики алгоритм 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.12.2010) 

дій органів ринкового нагляду залежно від характеру 
порушень, виявлених у ході перевірок, а також 
визначити заходи, які можуть вживатися цими органами 
в різних ситуаціях; 
5) запровадити згідно з положеннями законодавства ЄС 
принципово нову систему контролю тієї імпортної 
продукції, контроль характеристик якої не здійснюють 
інші органи контролю під час переміщення її через 
митний кордон України. Відповідно до практики 
більшості держав Європи здійснення такого контролю 
пропонується покласти на митні органи; 
6) передбачити накладення штрафних санкцій, 
визначити підстави звільнення суб'єктів 
господарювання від відповідальності; 
7) усунути дублювання функцій органів виконавчої 
влади щодо нагляду та контролю характеристик 
продукції шляхом вилучення окремих видів продукції зі 
сфери дії пропонованого законопроекту, нагляд та 
контроль характеристик яких вже здійснюється іншими 
органами виконавчої влади.  

152.  «Про недопущення 
обігу в Україні 
небезпечної продукції» 

 

2.12.2010 
Закон №2736-VI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент 
України  

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 227 голосів. 
1. Партія регіонів 

(171/180) 
2. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (1/121) 
2. НУНС (19/71) 

3. КПУ (0/26) 
 
 

Законом передбачено: 
1) визначити терміни "безпечна продукція" та 
"небезпечна продукція"; 
2) визначити порядок доведення безпечності продукції 
та правила його застосування; 
3) визначити обсяг інформації щодо безпечності 
продукції, що повинна надаватися громадськості, та 
порядок забезпечення доступу до цієї інформації; 
4) запровадити систему обліку звернень споживачів 
щодо захисту їх права на безпечність продукції з метою 
моніторингу причин і кількості таких звернень та 
ініціювання на їх підставі перевірок властивостей 
безпечності продукції; 
5) зобов'язати виробників у разі, коли їм стало відомо 
або мало б бути відомо на підставі наявної в них 
інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг, 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

  
  
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.12.2010) 

становить ризики для споживачів, несумісні із 
загальною вимогою щодо безпечності продукції, 
негайно повідомляти про це відповідний орган 
ринкового нагляду, в тому числі і про вжиті заходи із 
забезпечення безпечності такої продукції; 
6) здійснювати державний нагляд за додержанням 
виробниками та розповсюджувачами продукції вимог 
щодо забезпечення безпечності продукції за допомогою 
ринкового нагляду і контролю продукції; 
7) забезпечити створення системи оперативного 
взаємного сповіщення про продукцію, що становить 
серйозний ризик, з метою обміну між органами 
виконавчої влади інформацією про таку продукцію; 
8) встановити штрафні санкції за порушення вимог 
Закону України "Про недопущення обігу в Україні 
небезпечної продукції", які є результативними, 
пропорційними і такими, що стримують суб'єктів 
господарювання від вчинення порушень; 

153.  «Про внесення змін до 
статті 9 Закону України 
"Про організаційно-
правові основи 
боротьби з 
організованою 
злочинністю" (щодо 
слідчих підрозділів)»  

2.12.2010 
Закон №2738-VI
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(17.12.2010) 

Забарський 
В.В. (Партія 
регіонів)  

 
За: 278 голосів. 

1. Партія регіонів 
(164/180) 

2. БЮТ (78/121) 

 
1. НУНС (16/71) 

2. КПУ (0/26) 
3. Народна 
Партія (3/20) 

 
 

Законом передбачається виключення із Закону України 
“Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю” положення про те, що до 
структури підрозділів по боротьбі з організованою 
злочинністю входять слідчі підрозділи. 

154.  «Про мораторій на 
видалення зелених 
насаджень на окремих 
об'єктах благоустрою 
зеленого господарства 
м.Києва»  

 

2.12.2010 
Закон №2739-VI 
 
  

 
 
 

Повернуто з 
підписом від 

Костенко Ю.І. 
(НУНС),  
Заєць І.О. 

(НУНС)  

За: 341 голос. 
1. Партія регіонів 

(168/180) 
2. БЮТ (68/121) 
3. НУНС (41/71) 
4. КПУ (25/26) 

5. Народна Партія (20/20) 

- 

Закон передбачає ввести мораторій строком на 5 років 
на видалення зелених насаджень в найважливіших 
об’єктах зеленого благоустрою м. Києва, таких як 
сквери, ботанічні сади, парки, лісопарки, рекреаційні 
зони, міські ліси, приміська зелена зона; зелені 
насадження прибудинкових територій; урочища зі 
стрімкими схилами; берегозахисні ділянки та 
водоохоронні зони; острови та схили Дніпра, 
дозволивши протягом вказаного терміну лише 
вибіркове видалення окремих зелених насаджень на 
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65 Лаборатор

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Президента 
(28.12.2010) 

вказаних об’єктах у випадку необхідності знесення 
аварійних дерев чи ліквідації наслідків стихійного лиха, 
аварійної та надзвичайної ситуацій. 

155. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
прибережних захисних 
смуг»  

 

2.12.2010 
Закон №2740-VI 
 
    

  
 
 
 

 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.12.2010) 

Стретович 
В.М. (НУНС) 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(171/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (2/121) 
2. НУНС (21/71) 

 

1. Закон передбачає внести зміни та доповнення до  
відповідних положень Земельного та Водного кодексів 
України, які регулюють правовий режим функціонування 
прибережних захисних смуг уздовж морів та навколо 
морських заток і лиманів, а також   встановлюють  
обмеження господарської діяльності на земельних 
ділянках, що  виділяються  під  зазначені прибережні 
захисні смуги.  
2. Законом узгоджуються положення кодексів, якими 
визначається розмір  (ширина)  прибережних  захисних 
смуг уздовж морів та  навколо морських заток і лиманів, 
встановлюється заборона  будівництва у пляжних зон 
будь-яких споруд, за виключенням гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних,  регламентується ширина 
пляжної зони (не менше 100 метрів), визначаються 
території, які входять до її складу,   вимоги щодо  
користування пляжною зоною тощо.  

156. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
захисту прав 
споживачів)»  

 

2.12.2010 
Закон №2741-VI 
 

  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.12.2010) 

Мірошниченко 
Ю.Р. 

 (Партія 
регіонів) 

За: 288 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(150/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (49/121) 
2. НУНС (23/71) 

 

1. Закон передбачає внести зміни до Закону України 
“Про захист прав споживачів”, зокрема у статті 9 
закріпити право продавця оголошувати триваліший 
строк обміну товару належної якості та у статті 23 
встановити санкцію за порушення зазначеного права 
споживачів. 
2. Також у статті 707 Цивільного кодексу України 
пропонується визначити, що покупець має право на 
обмін товару протягом чотирнадцяти днів не рахуючи 
дня купівлі. 

157.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів щодо посилення 
відповідальності за 
втручання в діяльність 
залізничного 

2.12.2010 
Закон №2742-VI
   
 Повернуто з 
підписом від 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
 
 

1. БЮТ (1/121) 
2. НУНС (14/71) 

 

Законом передбачається внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України та Закону України «Про 
залізничний транспорт» з метою посилення 
відповідальності за втручання в діяльність залізничного 
транспорту. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

транспорту»  Президента 
(29.12.2010) 

158.  «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення 
відповідальності за 
окремі 
правопорушення 
(щодо доповнення 
санкцій стягненням у 
формі громадських 
робіт)»  

2.12.2010 
Закон №2744-VI 
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.12.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(168/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/121) 
2. НУНС (23/71) 

Законом передбачено внести до статей 173, 173-2, 178, 
185 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення  зміни, суть яких полягає у доповненні 
санкцій вказаних статей таким видом стягнення, як 
громадські роботи. 

159.  «Про внесення зміни 
до статті 24 Закону 
України "Про наукову і 
науково-технічну 
діяльність" (щодо 
подання та 
оформлення 
документів для 
призначення пенсій)»  

2.12.2010 
Закон №2745-VI 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.12.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 318 голосів. 
1. Партія регіонів 

(165/180) 
2. БЮТ (73/121) 
3. КПУ (26/26) 

4. Народна Партія (20/20) 
 

НУНС (14/71) 
 
 

Закон передбачає доповнити статтю 24 Закону України 
„Про наукову і науково-технічну діяльність” положенням, 
яке передбачає встановлення окремого порядку 
подання документів для призначення та перерахунку 
пенсій науковим працівникам. 

160.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
дитяче харчування" 
(щодо посилення 
вимог до виробництва 
та обігу продуктів 
дитячого харчування)» 

 

2.12.2010 
Закон №2746-VI 
  
 
 
 
 
 
 
 

Бахтеєва Т.Д. 
(Партія 
регіонів)  

За: 331 голос. 
1. Партія регіонів 

(178/180) 
2. БЮТ (61/121) 
3. КПУ (26/26) 

4. Народна Партія (20/20) 

НУНС (28/71) 
 
 

1. Законом передбачено внести зміни до Закону України 
«Про дитяче харчування», спрямовані на посилення 
вимог до продуктів дитячого харчування, до безпечності 
сировини, призначеної для виробництва таких 
продуктів, до їх промислового виробництва, а також до 
обігу та етикетування продуктів дитячого харчування  
тощо.  
2. Вимоги щодо безпечності та якості продуктів дитячого 
харчування поширено на воду питну бутильовану, 
призначену для приготування дитячих сумішей та пиття.  
3. Внесені уточнення до статті 8 щодо вимог до 
сировини, призначеної для виробництва продуктів 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

  
  
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.12.2010) 

дитячого харчування 
4. Уточнено положення Закону щодо неможливості 
використання у виробництві продуктів дитячого 
харчування сировини, одержаної з генетично 
модифікованих організмів та тої, що містить генетично 
модифіковані організми. 
5. Також встановлено заборону на використання певних 
видів сировини у виробництві продуктів прикорму, що 
містять м’ясо та/або рибу, у тому числі  м’яса  забійних 
тварин, птиці та/або риби, що були піддані повторному 
заморожуванню. 

161. «Про внесення зміни 
до розділу ХІІ 
"Прикінцеві 
положення" Закону 
України "Про 
судоустрій і статус 
суддів" щодо передачі 
справ, пов'язаних із 
соціальними 
виплатами»  

2.12.2010 
Закон №2748-VI
 
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.12.2010) 

Єфремов О.С. 
(Партія 
регіонів), 
Шаров І.Ф. 
(Народна 
Партія), 

Матвєєв В.Г. 
(КПУ)  

 
За: 243 голоси. 

1. Партія регіонів 
(172/180) 

2. КПУ (26/26) 
3. Народна Партія (20/20) 

 

 
1. БЮТ (0/121) 
2. НУНС (6/71) 

 

Закон передбачає прискорення передачі справ, 
пов`язаних із соціальними виплатами, із загальних судів 
до адміністративних судів з огляду на те, що 
відповідним рішенням Конституційного Суду України 
нині чинний порядок розгляду цієї категорії справ 
визнано таким, що не відповідає Конституції України. 

162. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
молодіжні та дитячі 
громадські організації" 
(щодо вікових 
обмежень, участі у 
виборчих коаліціях)» 

 

 

2.12.2010 
Закон №2749-VI 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 

Зарубінський 
О.О. (Народна 

Партія)   

За: 349 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (16/121) 
2. НУНС (5/71) 

 

Законом передбачено внести такі зміни до Закону 
України "Про молодіжні та дитячі громадські 
організації": 
1) внести зміни до статті 4, обмеживши участь у цих 
організаціях осіб, які не відповідають віковому цензу 
цих організацій (пропонується змінити передбачене 
обмеження в третину членів до 10% від чисельності 
організації); 
2) в статті 7 виключити положення щодо участі 
молодіжних організацій у виборчих коаліціях, як таке 
що не відповідає українському законодавству (термін 
«виборча коаліція» не міститься в законодавстві, а 
відповідно – може створитись колізія, коли під цим 
визначенням тлумачитиметься «виборчий блок»); 
3) зобов’язати органи державної влади та місцевого 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Президента 
(28.12.2010) 

самоврядування інформувати найбільші молодіжні та 
дитячі організації щодо проектів програм, які стосуються 
дітей та молоді для отримання від них пропозицій щодо 
таких актів. 

163.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
телекомунікації" (щодо 
визначення ринку 
телекомунікаційних 
послуг доступу)»  

 

2.12.2010 
Закон №2751-VI 
 
    
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.12.2010) 

Стретович 
В.М. (НУНС) 

За: 243 голоси. 
1. Партія регіонів 

(175/180) 
2. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (32/121) 
2. НУНС (2/71) 
3. КПУ (0/26) 

 
 

Законом передбачається внесення до Закону України 
"Про телекомунікації" змін та доповнень, спрямованих 
на розширення регуляторних повноважень 
Національної комісії з питань регулювання зв’язку у 
відносинах з операторами телекомунікацій, що мають 
істотний вплив на ринку телекомунікаційних послуг 
доступу. 
 

164.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
телекомунікації" (щодо 
забезпечення доступу 
до кабельної 
каналізації 
електрозв'язку)»  

2.12.2010 
Закон №2752-VI 

  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.12.2010) 

Мороко Ю.М. 
 (Партія 
регіонів),  
Корж В.Т. 

(БЮТ)  

За: 237 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(171/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (4/121) 
2. НУНС (2/71) 

 

Законом передбачено доповнити статтю 1  Закону 
України «Про телекомунікації»  визначенням  терміну  
«кабельна каналізація електрозв’язку»,  а також 
доповнити частину другу статті 66 підпунктом 3, за яким  
державному регулюванню шляхом встановлення 
граничних або фіксованих тарифів підлягають також 
тарифи на надання у користування кабельної 
каналізації електрозв’язку. 

165.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
відповідальності 
перевізників, які 
здійснюють 
міжнародні 
пасажирські 
перевезення»  

 

2.12.2010 
Закон №2753-VI
   
 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.12.2010) 

Президент 
України  

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(172/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
 
 

1. БЮТ (22/121) 
2. НУНС (4/71) 

 

1. Закон передбачає внесення змін і доповнень до ряду 
законодавчих актів України з метою імплементації статті 
7 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії 
торгівлі людьми, яку було підписано від імені України 17 
листопада 2005 року. 
2. Законом також передбачено запровадження 
обов'язку перевізників перевірити перед початком 
міжнародного пасажирського перевезення наявність у 
пасажира документів, необхідних для в'їзду до держави 
прямування, а також підсилює відповідальність 
перевізників шляхом збільшення санкцій за 
невиконання або неналежне виконання цього обов'язку, 
що призвело до перевезення чи спробу перевезення 
пасажира через державний кордон України без 
необхідних документів.  
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

166. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність" 
(щодо обмежень для 
державних 
службовців)»  

2.12.2010 
Закон №2754-VI 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.12.2010) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 
регіонів)  

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (4/121) 
2. НУНС (5/71) 

Законом передбачається уточнити положення Закону 
України «Про сільськогосподарську дорадчу 
діяльність», які стосуються визначення відповідних 
служб,  ведення реєстру дорадчих служб, підвищення 
кваліфікації дорадників та експертів-дорадників із 
відповідних питань тощо. 

167. «Податковий кодекс 
України» з 
пропозиціями 
Президента України від 
2.12.1010   

 

2.12.2010 
Закон №2755-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.12.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 268 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/180) 
2. КПУ (25/26) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (7/121) 
2. НУНС (13/71) 

 
 
 

1. Запроваджуються правові основи справляння 
податків і зборів (обов’язкових платежів), що включені 
до податкової системи України. Визначаються 
механізми виконання податкового обов’язку платників 
податків, шляхом визначення порядку розрахунку, 
декларування і сплати податкових зобов’язань. 
2. Закріплюється перелік контролюючих органів та межі 
їх компетенції, затверджуються на рівні закону умови 
повернення помилково та/або надмірно сплачених 
грошових зобов’язань платників податків, 
вдосконалюються процедури адміністрування податку з 
доходів фізичних осіб, які нараховуються та 
сплачуються податковими агентами. 
3. Скорочення термінів процедури оскарження рішень 
контролюючих органів шляхом запровадження 
дворівневої системи оскарження рішень контролюючих 
органів замість трирівневої, що сприятиме прискоренню 
надходжень грошових зобов’язань платників до 
бюджету. 
4. Встановлюються правові засади податкового 
контролю з чітким визначенням переліку способів такого 
контролю (облік платників податків, інформаційно-
аналітичне забезпечення діяльності органів державної 
податкової служби, контрольно-перевірочна робота), 
деталізацією функцій, що виконуються в межах 
податкового контролю,  визначенням вичерпного 
переліку прав контролюючих органів при реалізації цих 
функцій. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

5. Запроваджуються єдині правила примусового 
виконання податкового обов’язку платників податків. 
6. Вводиться вичерпний перелік фінансових санкцій, що 
можуть бути застосовані до платників податків у зв’язку 
із порушенням податкового законодавства. 
7. Законодавчо закріплюється порядок застосування 
міжнародних договорів про уникнення подвійного 
оподаткування стосовно повного або часткового 
звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із 
джерелом їх походження з України. 

168.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України у зв'язку 
з прийняттям 
Податкового кодексу 
України»  з 
пропозиціями 
Президента України від 
2.12.1010 

2.12.2010 
Закон №2756-VI 
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.12.2010) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 
регіонів)  

За: 272 голоси. 
1. Партія регіонів 

(178/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (6/121) 
2. НУНС (18/71) 

 
 

Законом вносяться зміни до 66 законодавчих актів 
України з метою приведення їх положень до норм 
Податкового кодексу України та виключення податкових 
норм в інших законодавчих актах України. 

169.  «Про культуру»   14.12.2010 
Закон №2778-VI
 
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(6.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

 
За: 288 голосів. 

1. Партія регіонів 
(175/180) 

2. НУНС (41/71) 
3. КПУ (26/26) 

4. Народна Партія (20/20) 
 
 

 
БЮТ (7/114) 

 
 

Законом визначаються основні засади, пріоритети та 
механізми реалізації державної політики у сфері 
культури; права та обов’язки громадян у сфері 
культури; види культурної діяльності; базова мережа,  
джерела фінансування та забезпечення господарської 
діяльності закладів культури; соціальні гарантії 
працівників культури; засади міжнародного культурного 
співробітництва; відповідальність за порушення 
законодавства про культуру. 

170.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо розрахунків за 
природний газ та 
електричну енергію»  

 

14.12.2010 
Закон №2779-VI 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(27.12.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(164/180) 
2. КПУ (25/26) 

3. Народна Партія (19/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (18/71) 

 

Законом передбачається введення на рівні закону 
механізму грошових взаєморозрахунків за природний 
газ та електричну енергію з використанням поточних 
рахунків із спеціальним режимом використання в 
уповноваженому банку.  
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

171.  «Про прискорений 
перегляд регуляторних 
актів, прийнятих 
органами та 
посадовими особами 
місцевого 
самоврядування» з 
пропозиціями 
Президента України від 
10.11.1010 

14.12.2010 
Закон №2784-VI 
 
    

 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(5.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(177/180) 
2. КПУ (26/26) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/114) 
2. НУНС (15/71) 

 

Законом передбачається визначити правові та 
організаційні засади здійснення прискореного перегляду 
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування, щодо їх 
відповідності принципам державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності. Законопроект 
спрямований на забезпечення додержання цих 
принципів у здійсненні місцевого самоврядування. 

172. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
компетенції 
правоохоронних 
органів у питаннях 
охорони підводної 
культурної та 
археологічної 
спадщини» з 
пропозиціями 
президента від 
6.01.2011 

 

15.12.2010 
Закон №2947-VI 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.02.2011) 

Шемчук В.В. 
(НУНС) 

За: 326 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(168/180) 
2. НУНС (43/71) 
3. КПУ (26/26) 

4. Народна Партія (20/20) 

БЮТ (43/113) 
 

1. Законопроектом пропонується внести зміни до ст.ст. 19, 
22 Закону України «Про державну прикордонну службу 
України» та ст. 24 Закону України «Про службу безпеки 
України» встановивши, що до компетенції Державної 
прикордонної служби України та Служби безпеки України 
належить здійснення охорони та захисту культурної 
спадщини, зокрема підводної культурної та археологічної 
спадщини.  
2. Крім того,  пропонується зобов’язати органи у сфері 
охорони культурної спадщини щорічно звітувати про 
стан збереженості об’єктів культурної спадщини перед 
громадскістю, а також встановити термін Кабінету 
Міністрів України термін щодо розгляду подань про 
занесення об’єктів культурної спадщини до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України. 
3. Також законопроектом пропонується внести зміни до 
ст.ст. 14,13 Закону України «Про виключну (морську) 
економічну зону», встановивши, що Україна може 
відмовити у наданні згоди на здійснення морського 
наукового проекту іншими державами, їх юридичними і 
фізичними особами, міжнародними організаціями 
морського наукового проекту у своїй  виключній 
(морській) економічній зоні, якщо цей проект 
спрямований на підводну культурну або археологічну 
спадщину з метою недопущення порушення її 
суверенних прав або юрисдикції, встановлених 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

міжнародним правом, у тому числі Конвенцією 
Організації Об’єднаних Націй з морського права. Крім 
того, встановивши, що під час проведення морських 
наукових досліджень у виключній (морській) економічній 
зоні України іноземні держави, їх юридичні і фізичні 
особи, міжнародні організації, які одержали на це дозвіл 
спеціально уповноважених органів України, зобов'язані  
забезпечити збереження об’єктів підводної культурної 
та археологічної спадщини в зоні проведення 
досліджень. 

173. «Про внесення зміни 
до статті 2 Закону 
України "Про 
тимчасову заборону 
стягнення з громадян 
України пені за 
несвоєчасне внесення 
плати за житлово- 
комунальні послуги" 
(щодо дії цього 
Закону)»  

17.12.2010 
Закон №2795-VI
   
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(22.12.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(177/180) 
2. Народна Партія (19/20) 

 
 
 

1. БЮТ (0/121) 
2. НУНС (25/71) 

3. КПУ (0/25) 
 
 

Законом передбачено викласти у новій редакції статтю 
2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з 
громадян України пені за несвоєчасне внесення плати 
за житлово-комунальні послуги», встановивши, що дія 
цього Закону припиняється 1 січня 2011 року, а 
нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення 
плати за житлово-комунальні послуги здійснюється на 
суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року. 

174.  «Про внесення змін до 
частини першої статті 
19 Закону України "Про 
Єдиний митний тариф" 
(щодо звільнення від 
оподаткування 
операцій із ввезення 
макулатури та 
енергозберігаючого 
обладнання на митну 
територію України)» 

17.12.2010 
Закон №2797-VI
 
 
 
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Пінчук А.П. 
(Партія 
регіонів)  

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (21/71) 

1. Проект фактично дублює норми пункту 38 розділу І 
проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Податкового кодексу України” (№7101-2), які були 
відхилені з формальних підстав як такі, що не 
відповідають вимогам законодавчої техніки. 
2. Проектом вносяться зміни до частини першої статті 
19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» 
відповідно до яких: 
- до 2015 року звільняються від сплати мита операції із 
ввезення на митну територію України паперу або 
картону, що регенеровані з відходів та макулатура за 
кодами УКТ ЗЕД 4707 90 10 00 (несортовані), 4707 90 
90 00 (відсортовані); 
- редакційно уточнюються пункти “ч”, “щ” щодо переліку 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

наведених в них видів обладнання, що звільняється від 
оподаткування митом із подовженням дії цих пунктів. 

175.  «Про внесення зміни 
до статті 24 Закону 
України "Про наукову і 
науково-технічну 
діяльність" (щодо 
подання та 
оформлення 
документів для 
призначення пенсій)»  

 

17.12.2010 
Закон №2798-VI 
 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Майборода 
С.Ф. (Партія 
регіонів),  
Литвинов 
Л.Ф. (Партія 
регіонів)  

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (21/71) 

 
 

Проектом пропонується: 
1) запровадження норми щодо збереження діючої у 
2010 році ставки експортного мита до 2013 року;  
2) провадження чіткого розподілу щодо діяльності 
спеціалізованих підприємств, його приймальних пунктів 
та спеціалізованих металургійних переробних 
підприємств із уточненням норми щодо можливості 
готівкових розрахунків за закуплений у населення 
металобрухт; 
3) подовження на чотири роки терміну дії норми, 
відповідно до якої, умови експорту брухту кольорових 
металів здійснюється тільки спеціалізованими  
металургійними  переробними  підприємствами, на яких 
виготовлені такі товари, за наявності експортного 
сертифіката якості.  

176.  «Про внесення зміни 
до статті 17-1 Закону 
України "Про 
електроенергетику" 
(щодо зміни строків 
набрання чинності 
додатковою умовою 
застосування порядку 
стимулювання 
виробництва 
електроенергії з 
альтернативних 
джерел)»   

17.12.2010 
Закон №2799-VI 
  
 
  
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(6.01.2011) 

Мартиненко 
М.В. (НУНС), 
Глущенко І.М. 

(Партія 
регіонів)   

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(171/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (18/71) 

 
 

Законом передбачено внесення до чинного Закону 
України «Про електроенергетику» змін, за якими 
відтермінується запровадження   додаткових умов 
законодавчого стимулювання використання 
альтернативних джерел енергії (сонячної енергетики). 

177.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Товариство Червоного 
Хреста України" (щодо 
додаткової відмітної 

17.12.2010 
Закон №2803-VI
 
 
  Повернуто з 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

 
За: 237 голосів. 

1. Партія регіонів 
(167/180) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (12/71) 

 

Законом передбачається уточнити в Законі України 
«Про Товариство Червоного Хреста України» назву 
міжнародної гуманітарної організації Товариство 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, доповнивши її 
словами «Червоного Кристалла». 
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74 вчих ініціа

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

емблеми)»  

 

підписом від 
Президента 

(6.01.2011) 

 

178. «Про внесення зміни 
до статті 15 Закону 
України "Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим 
сім'ям" (щодо 
матеріальної 
підтримки материнства 
і дитинства)»  

21.12.2010 
Закон №2809-VI 
 
  
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(6.01.2011) 

Президент 
України  

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(175/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (15/71) 

 

Законом передбачається статтю 15 Закону України "Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім'ям" доповнити новою частиною, за якою розмір 
державної соціальної допомоги (в тому числі і 
максимальний), визначений відповідно до цієї статті, 
збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 
2011 році на 60 гривень, у 2012 році – на 120 гривень, у 
2013 році – на 180 гривень, у 2014 році – на 250 
гривень, а на дітей віком від 13 до 18 років збільшується 
у 2011 році на 100 гривень,  у 2012 році – на 230 
гривень, у 2013 році – на 360 гривень, у 2014 році – на 
500 гривень. 

179. «Про внесення змін до 
законів України "Про 
здійснення державних 
закупівель" та "Про 
організацію та 
проведення фінальної 
частини чемпіонату 
Європи 2012 року з 
футболу в Україні"»  

21.12.2010 
Проект №7348 
 
    
 

 Вручені 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2011) 

Зац О.В. 
(Партія 
регіонів)  

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(174/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (18/71) 

 
 

Проектом Закону передбачено врегулювання у законах 
України «Про здійснення державних закупівель» та 
«Про організацію та проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» 
визначення поняття спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади із забезпечення 
підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних 
проектів для виконання завдань та заходів з підготовки 
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних 
спортивних подій відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів від 7 квітня 2010 р. № 298. 

180.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державне регулювання 
виробництва і 
реалізації цукру" (щодо 
декларування залишків 
цукру)»  

21.12.2010 
Проект № 6380 
   

 Вручені 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 243 голоси. 
1. Партія регіонів 

(169/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (6/71) 

 

Законопроектом передбачається запровадження 
механізму декларування залишків цукру суб’єктами 
підприємницької діяльності та встановлення 
відповідальності за порушення вимог подачі декларації. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 
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ПРИЙНЯТТЯ, 
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ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

181.  «Про внесення змін до 
статті 33 Закону 
України "Про карантин 
рослин" (щодо порядку 
запровадження та 
скасування 
карантинного режиму)» 

21.12.2010 
Закон №2817-VI 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 241 голос. 
1. Партія регіонів 

(162/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (8/71) 

Проектом передбачається внесення змін до статті 33 
Закону України «Про карантин рослин», згідно з якими 
уточнюються території, на яких може бути 
запроваджено карантинний режим; пропонується, щоб 
орган, що приймає рішення про запровадження або 
скасування карантинного режиму, оприлюднював його 
протягом доби в офіційних друкованих виданнях; 
встановлюється порядок скасування карантинного 
режиму. 

182.  «Про Стратегію 
національної 
екологічної політики 
України на період до 
2020 року»  

21.12.2010 
Закон №2818-VI 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (7/71) 

 
 

Законом передбачено затвердити Основні засади 
(стратегію) національної екологічної політики України на 
період до 2020 року, у якій дається аналіз  використання 
та охорони природних ресурсів в Україні; визначаються 
мета і принципи національної екологічної політики, 
стратегічні цілі та завдання,  інструменти і етапи 
реалізації національної екологічної політики; очікувані 
результати виконання Стратегії. 

183. «Про збереження 
оздоровчих закладів, 
що знаходяться в 
державній та 
комунальній 
власності»   

 

21.12.2010 
Проект №6436 
  
  
 

 Вручені 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 242 голоси. 
1. Партія регіонів 

(169/180) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія (19/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (7/71) 

 
 

У проекті, який розроблений Кабінетом Міністрів 
України на виконання п. 2 Постанови Верховної Ради 
України від 17.03.09 р. «Про запровадження мораторію 
на ліквідацію, відчуження, перепрофілювання 
оздоровчих закладів (дитячих, професійних тощо)», 
пропонується з метою створення умов для якісного 
оздоровлення населення заборонити прийняття 
органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування рішень про ліквідацію, 
перепрофілювання, а також відчуження та передачу в 
оренду оздоровчих закладів для провадження 
діяльності, не пов‘язаної з оздоровленням та 
відпочинком населення. 

184.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
військовий обов'язок і 
військову службу"»  

21.12.2010 
Проект №4071 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

 
За: 241 голос. 

1. Партія регіонів 
(169/180) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія (19/20) 

 
1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (7/71) 

 

Проектом Закону передбачено внесення змін до Закону 
України від 4 квітня 2006 року № 3597-ІV «Про 
військовий обов’язок і військову службу» в частині, що 
стосується підготовки військових фахівців для Збройних 
Сил України, порядку укладання контракту про 
проходження військової служби на офіцерських посадах 
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Лабораторія зак 76 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 Вручені 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2011) 

 курсантами, відшкодування державі шкоди у разі 
розірвання військовослужбовцями першого контракту за 
нереабілітуючими підставами та удосконалення 
регламентації ряду інших питань, які виникли під час 
практичного застосування даного закону. 

185. «Про внесення зміни 
до статті 4 Декрету 
Кабінету Міністрів 
України "Про державне 
мито" (щодо пільг по 
сплаті державного 
мита)»  

21.12.2010 
Закон №2821-VI 
 
  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 243 голоси. 
1. Партія регіонів 

(168/180) 
4. КПУ (25/25) 

5. Народна Партія (19/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (7/71) 

 
 

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до 
п.7) ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 
державне мито» встановити, що від сплати державного 
мита звільняються органи праці та соціального захисту 
населення — позивачі та відповідачі — за позовами до 
суду щодо призначення і виплати всіх видів державних 
соціальних допомог, компенсацій, виплат та доплат, 
установлених  законодавством України 

186. «Про внесення змін до 
статті 31 Закону 
України "Про 
телебачення і 
радіомовлення" (щодо 
визначення розміру 
ліцензійного збору)»  

21.12.2010 
Закон №2822-VI 
 
    
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 245 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/180) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (7/71) 

 

Законопроектом пропонується віднести до сфери 
компетенції Кабінету Міністрів України питання 
затвердження методики розрахунків розмірів 
ліцензійного збору за видачу або продовження строку 
дії ліцензії на мовлення, ліцензій провайдера 
програмної послуги, а також визначення розміру плати 
за переоформлення та видачу дубліката зазначених 
ліцензій. 

187.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
основи соціального 
захисту бездомних 
громадян і 
безпритульних дітей"»  

21.12.2010 
Закон №2823-VI 
 

  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 236 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(166/180) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (7/71) 

 

Законопроектом пропонується прийняти нову редакцію 
Закону України «Про основи соціального захисту 
бездомних громадян та безпритульних дітей», що 
уточнює окремі терміни, змінює порядок роботи деяких 
закладів для бездомних осіб тощо. Крім того, 
пропонується нова редакція назви закону, а саме Закон 
України “Про основи соціального захисту бездомних 
осіб і безпритульних дітей”. 
 

188.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
врегулювання питання 
оплати одноразової 

21.12.2010 
Закон №2824-VI
   
 Повернуто з 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 233 голоси. 
1. Партія регіонів 

(164/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (3/71) 

 

Законом передбачено визначити джерело покриття 
витрат, пов’язаних з оплатою відпусток у зв’язку з 
усиновленням дитини (кошти  підприємств, або кошти 
фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором  
працівники) та умови обчислення заробітної плати 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

відпустки у зв'язку з 
усиновленням 
дитини)»  

підписом від 
Президента 

(6.01.2011) 

працівникам за час відпустки у зв‘язку з усиновленням 
дитини,  а також уточнити понятійний апарат щодо 
усиновлення. 

189.  «Про внесення змін до 
Цивільного кодексу 
України (щодо 
врегулювання 
правовідносин між 
органами опіки та 
піклування та 
фізичними особами, 
які потребують опіки 
та піклування)»  

21.12.2010 
Закон №2825-VI 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(6.01.2010) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 233 голоси. 
1. Партія регіонів 

(168/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (1/71) 

Закон передбачає внесення до Цивільного кодексу 
України змін, що визначають, які саме органи є 
органами опіки та піклування, а також уточнення 
категорії осіб, над якими встановлюється опіка та 
піклування. 

190.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Митний тариф 
України"»  

 

21.12.2010 
Закон №2829-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 245 голосів. 
1. Партія регіонів 

(166/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (0/121) 
2. НУНС (8/71) 

 
 

Закон передбачає такі зміни:  
1) приведення товарної номенклатури у відповідність з 
вимогами ГС-2007 на виконання міжнародних 
зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції про 
Гармонізовану систему опису та кодування товарів, до 
якої приєдналася Україна; 
2) адаптація статистичної системи України до 
міжнародних методів, стандартів та класифікації; 
3) стандартизація зовнішньоторговельної документації; 
4) усунення розбіжностей у версіях систем української 
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 
України та країн – торговельних партнерів; 
5) прискорення та спрощення процедури митного 
оформлення товарів під час здійснення 
зовнішньоторговельних операцій; 
6) приведення ставок увізного мита на продукцію і 
товари у відповідність із рівнем, визначеним Графіком 
тарифних зобов’язань України перед СОТ за товарами 
на 2011 рік у рамках Протоколу про вступ України до 
СОТ, ратифікованого Законом України від 10.04.2008 
№ 250. 

191. «Про внесення змін до 
Кодексу України про 

22.12.2010 
Закон №2849-VI 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ)   

За: 246 голосів.
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/121) 
2. НУНС (4/71) 

Проектом передбачається внести зміни до статті 23 
Кодексу України про надра, якими передбачено 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

надра щодо 
видобування питних 
підземних вод»   

 

  
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

(176/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
 

надання права землевласникам і землекористувачам 
видобувати без отримання спеціального дозволу питної 
підземної води для власних господарсько-побутових 
потреб, нецентралізованого та централізованого (крім 
виробництва фасованої питної води) господарсько-
питного водопостачання, за умови, що продуктивність 
водозаборів підземних вод не перевищує 300м3 на 
добу.  

192. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
статутного капіталу 
(щодо заміни поняття 
"статутний фонд")»  

 

22.12.2010 
Закон №2850-VI
 
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Горіна І.А. 
(Партія 
регіонів)   

 
За: 246 голосів. 

1. Партія регіонів 
(173/180) 

2. КПУ (25/25) 
3. Народна Партія (20/20) 

 

 
1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (4/71) 

 

Проектом пропонується  замінити в Господарському, 
Земельному, Цивільному та Бюджетному кодексах 
України, а також у деяких законах України слова 
«статутний фонд» на «статутний капітал» з метою 
уніфікації терміну, що застосовується щодо позначення 
найменування майна господарського товариства, яке 
використовується для визначення часток його 
учасників. 

193.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
акціонерні товариства" 
щодо вдосконалення 
механізму діяльності 
акціонерних 
товариств»  

 

22.12.2010 
Проект № 6216 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воропаєв 
Ю.М. (Партія 
регіонів), 

Мальцев В.О. 
(Партія 
регіонів)     

За: 244 голоси. 
1. Партія регіонів 

(172/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (4/71) 

 

Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про акціонерні товариства» (щодо 
вдосконалення механізму діяльності акціонерних 
товариств) пропонується внести наступні зміни: 
1) частково уточнюється термінологічна база Закону 
України «Про акціонерні товариства»; 
2) змінюється порядок відчуження акцій акціонерного 
товариства в частині виключення переважного право 
акціонерного товариства на придбання акцій. Це 
дозволить не допустити можливі зловживання 
мажоритарними акціонерами товариства своїми 
повноваженнями в частині придбання акцій; 
3) уточнюється порядок створення товариства однією 
особою (щодо оформлення рішенням про намір 
заснувати товариства); 
4) змінюється порядок формування резервного капіталу 
акціонерних товариств різник типів (щодо права та 
обов’язковості формування резервного капіталу, а 
також напрямків його використання); 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 

Пропозиції 
Президента 
передано на 
розгляд 
комітету 

(12.01.2011) 

5) уточнюється порядок виплати дивідендів (щодо 
виплати дивідендів в залежності від типу акцій); 
6) розширюється  виключна компетенція загальних 
зборів товариства (щодо обрання та припинення 
повноважень членів лічильної комісії, щодо прийняття 
рішення про вчинення значного правочину); 
7) уточнюються положення стосовно питання підготовки 
та проведення загальних зборів (порядок повідомлення, 
надання пропозицій, реєстрації акціонерів); 
8) уточнюються положення щодо виділу та припинення 
акціонерного товариства тощо. 

194.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
дотримання 
законодавства про 
заборону грального 
бізнесу в Україні»  

 

22.12.2010 
Закон №2852-VI 
 
    
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ) 

За: 237 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/180) 
2. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (4/71) 
3. КПУ (0/26) 

 
 

Проектом Закону України передбачається надання 
органам міліції права здійснювати перевірки фізичних 
та юридичних осіб та подавати в якості відповідні акти 
разом із позовом до суду про застосування фінансових 
санкцій, передбачених законодавством, за організацію і 
проведення азартних ігор. 

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

 

23.12.2010 
Закон №2856-VI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 266 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(177/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (17/71) 

 

1. Законопроект розроблено у зв’язку з необхідністю 
приведення норм Бюджетного кодексу України від 
08.07.2010 р. у відповідність до положень Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 р. Крім того, вносяться 
зміни до деяких законодавчих актів України, які не 
пов’язані із прийняттям Податкового кодексу України. 
2. Зокрема, законопроектом передбачено зміни до 
Бюджетного кодексу України в частині:  
- зміни назв деяких податків, зборів (обов’язкових 
платежів), а саме податку з доходів фізичних осіб на 
податок на доходи фізичних осіб; збору за забруднення 
навколишнього природного середовища на екологічний 
податок; акцизного збору на акцизний податок, податку 
з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів на збір за першу реєстрацію 

 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України  шостого скликання протягом 2010 року 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2010 80 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.12.2010) 

транспортного засобу; збору за спеціальне 
водокористування на збір за спеціальне використання 
води; плату за придбання торгових патентів на збір за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності 
тощо; 
- вилучення деяких податків, зборів (обов’язкових 
платежів) у зв’язку з їх скасуванням, зокрема збору за 
геологорозвідувальні роботи; 
- зарахування (з 2013 року) до спеціального фонду 
державного бюджету частини екологічного податку зі 
спрямуванням таких коштів на фінансування виключно 
цільових проектів екологічної модернізації підприємств; 
- уточнення посилань у зв’язку із втратою чинності 
окремих законодавчих актів відповідно до положень 
Податкового кодексу України. 

196.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
запобігання 
захворюванню на 
синдром набутого 
імунодефіциту (СНІД) 
та соціальний захист 
населення"»  

 

23.12.2010 
Закон №2861-VI
   
 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Бахтеєва Т.Д. 
(Партія 
регіонів)  

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (19/20) 

 
1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (16/71) 

 

1. У проекті Закону пропонується викласти в новій 
редакції Закон України «Про запобігання захворюванню 
на синдром набутого імунодефіцити (СНІД) та 
соціальний захист населення» під назвою Закон України 
«Про протидію поширенню хвороби, зумовленої вірусом 
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний 
захист людей, які живуть з ВІЛ».  
2. У Законі пропонується відповідно до норм 
міжнародного права визначити порядок правового 
регулювання діяльності у сфері профілактики, 
лікування, догляду і підтримки, необхідних для 
забезпечення ефективної протидії поширенню хвороби, 
зумовленої вірусом імунодефіциту людини, та відповідні 
заходи правового й соціального захисту людей, які 
живуть з ВІЛ. 

197. «Про соціальний 
діалог в Україні»  

 

23.12.2010 
Закон №2862-VI 
 
 
 

Хара В.Г. 
(Партія 
регіонів), 
Сухий Я.М. 

(Партія 

За: 230 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/180) 
2. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (12/71) 

3. КПУ (0/25) 
 

1. Законопроект визначає правові засади організації та 
порядку ведення соціального діалогу в Україні щодо 
вдосконалення трудових, соціально-економічних 
відносин, досягнення взаєморозуміння та громадської 
злагоди в суспільстві. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

регіонів), 
Стоян О.М. 

(Партія 
регіонів)   

2. У проекті Закону визначено поняття соціального 
діалогу, його основні принципи та сферу здійснення 
соціального діалогу, представництво сторін соціального 
діалогу тощо. 
3. Передбачається порядок створення та діяльності 
органів соціального діалогу. Зокрема, на національному 
та територіальному рівнях із рівного числа 
представників сторін соціального діалогу відповідного 
рівня утворюються Національна тристороння соціально-
економічна рада та територіальні тристоронні 
соціально-економічні ради. 
4. Проект Закону також визначає представництво сторін 
органів виконавчої влади, найманих працівників та 
роботодавців. 

198. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
гарантування прав 
концесіонерів» з 
пропозиціями 
Президента України від 
17.11.1010   

 

23.12.2010 
Закон №2880-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
В.Ю) 

За: 230 голосів. 
1. Партія регіонів 

(178/180) 
2. Народна Партія (20/20) 

 

 
 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (7/71) 
3. КПУ (0/25) 

 
 
 

1. Законопроектом викладається в новій  редакції 
частина п'ята статті 3 Закону України "Про концесії", за 
якою в разі розташування об'єкта концесії на земельній 
ділянці державної або комунальної власності, 
повноваження щодо розпорядження якою здійснює 
концесієдавець, така земельна ділянка надається в 
оренду концесіонеру  разом з об'єктом концесії на строк 
дії концесійного договору відповідно до Земельного 
кодексу України та Закону України "Про оренду землі". 
2. Відповідно до пропозицій Президента 
передбачається  виключити з нової статті 241, якою 
пропонується доповнити Закон України «Про концесії», 
частину 4, яка передбачає те, що «умови концесійних 
договорів, укладених на умовах, визначених відповідно 
до законодавства, зберігають свою чинність протягом 
усього строку дії таких договорів у випадках, коли після 
їх укладення встановлюються законодавством (крім 
податкового, митного та валютного законодавства, 
законодавства з питань ліцензування певних видів 
господарської діяльності) інші умови, що погіршують 
становище концесіонерів або обмежують їхні права, 
якщо сторони концесійних договорів не дійшли згоди 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

щодо зміни зазначених умов.» 
199.  «Про внесення зміни 

до статті 1 Закону 
України "Про 
структуру, 
повноваження та 
особливості правового 
і економічного режиму 
майнового комплексу 
Національного 
виробничо-аграрного 
об'єднання "Масандра" 
(щодо державного 
підприємства 
"Веселівське")»   

23.12.2010 
Закон №2881-VI 
  
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(177/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (19/20) 

 
1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (15/71) 

 
 

У проекті у зв’язку з приєднанням державного 
підприємства «Веселівське» до державного 
підприємства «Морське» пропонується внести відповідні 
зміни до частини 5 ст. 1 Закону України «Про структуру, 
повноваження та особливості правового і економічного 
режиму майнового комплексу Національного 
виробничо-аграрного об’єднання «Масандра», де 
визначений склад цього об’єднання. 
 

200.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо вирішення 
питань соціального 
захисту населення, яке 
проживає на території 
зони спостереження 
об'єктів, призначених 
для поводження з 
радіоактивними 
відходами»   

 

23.12.2010 
Закон №2883-VI
 
 
 
 
 
 
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

 
За: 250 голосів. 

1. Партія регіонів 
(171/180) 

2. КПУ (22/25) 
3. Народна Партія (20/20) 

 
 

 
1/ БЮТ (0/113) 
2. НУНС (14/71) 

 

1. У проекті Закону передбачені зміни до ч. 4 статті 12 
Закону України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку», відповідно до яких виділення 
коштів на соціально-економічну компенсацію ризику 
населення, яке проживає на  території зони 
спостереження, від діяльності об'єктів, призначених для 
поводження з радіоактивними відходами, не 
поширюється на спеціалізовані підприємства по 
поводженню з  радіоактивними відходами.    
2. Відповідні зміни запропоновані й до Закону України 
«Про Загальнодержавну цільову екологічну програму 
поводження з радіоактивними відходами». До низки 
завдань і заходів даної Програми додається «соціально-
економічна компенсація ризику від провадження 
діяльності об'єктів, призначених  для поводження з 
радіоактивними відходами», що не входило раніше до 
кола завдань цієї Програми. 

201.  «Про внесення зміни 
до статті 7 Закону 
України "Про 
трубопровідний 

23.12.2010 
Закон №2887-VI 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 257 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/180) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (14/71) 

 

У проекті Закону пропонується третє речення частини 
четвертої статті 7 Закону України «Про трубопровідний 
транспорт» викласти в редакції, яка дозволить зняти 
заборону із відчуження об’єктів житлового фонду 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

транспорт" (щодо 
розпорядника 
об'єктами житлового 
фонду)»  

 

 
 

 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

3. Народна Партія (20/20) державних підприємств магістрального трубопровідного 
транспорту, Національної акціонерної 
компанії “Нафтогаз України”, її дочірніх підприємств та 
підприємств, заснованих за участю зазначеної Компанії” 
з метою, як зазначено в пояснювальній записці, їх 
подальшої приватизації.   

202.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо 
затвердження тексту 
Присяги працівника 
прокуратури)» 

 

23.12.2010 
Закон №2889-VI 
 
    
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Вернидубов 
І.В. (Партія 
регіонів), 
Швець В.Д. 

(БЮТ) 

За: 254 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (12/71) 

 

1. Законопроектом передбачається внесення 
доповнень до частини другої статті 46, яка встановлює 
вимогу щодо прийняття Присяги працівника 
прокуратури (закріплення тексту присяги).  
2. Також пропонується доповнити Закон новою статтею 
46-2, в якій визначити підстави звільнення працівника 
прокуратури з посади, в тому числі й таку, як порушення 
Присяги. Внесення змін до інших Законів України не 
потребує. 

203. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
жертви нацистських 
переслідувань" (щодо 
фонду 
"Взаєморозуміння і 
примирення")»  

 

24.12.2010 
Закон №2895-VI
  

 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 299 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(160/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (3/71) 

 

У зв'язку з тим, що Український національний фонд 
«Взаєморозуміння і примирення» при Кабінеті 
Міністрів України закінчив свою діяльність  у сфері  
компенсаційних виплат  жертвам  нацистських  
переслідувань за рахунок німецької сторони, у 
законопроекті пропонується виключити частину 
четверту статті 3 та статтю 7 Закону України «Про 
жертви нацистських переслідувань» щодо діяльності 
цього Фонду. 

204. «Про внесення зміни 
до Закону України "Про 
перелік об'єктів права 
державної власності, 
що не підлягають 
приватизації" (щодо 
державного 
підприємства 
спиртової та лікеро-
горілчаної 

11.01.2011 
Закон №2902-VI 
  
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 228 голосів. 
1. Партія регіонів 

(171/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (19/20) 
 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (2/71) 

 

У проекті пропонується включити до переліку об'єктів 
права державної власності, що не підлягають 
приватизації (Додаток № 1 до Закону України «Про 
перелік об'єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації») Державне підприємство 
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт». 
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84 Лабораторія закон , 2010 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

промисловості 
"Укрспирт")»  

(2.02.2011) 

205.  «Про про внесення 
змін до Закону України 
"Про жертви 
нацистських 
переслідувань" (щодо 
капітального ремонту 
квартир)»   

11.01.2011 
Закон №2908-VI
  
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.01.2011) 

Хара В.Г. 
(Партія 
регіонів),  
Сухий Я.М. 

(Партія 
регіонів)    

За: 338 голосів. 
1. Партія регіонів 

(157/180) 
2. БЮТ (83/113) 
3. КПУ (24/25) 

4. Народна Партія (19/22) 

НУНС (28/71) 
 

У законопроекті пропонується надати право колишнім 
малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та 
інших місць примусового тримання, визнаних 
інвалідами, робити крім позачергового безоплатного 
капітального ремонту власних жилих будинків та 
першочергового поточного ремонту жилих будинків і 
квартир, також позачерговий безоплатний капітальний 
ремонт власних квартир. 

206. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
дипломатичну службу» 
з пропозиціями 
Президента України від 
24.06.2010 

 

11.01.2011 
Закон №2911-VI
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.02.2011) 

Тарасюк Б.І. 
(НУНС), 

Білорус О.Г. 
(БЮТ), 

Кожара Л.О. 
(Партія 
регіонів), 

Зарубінський 
О.О. (Народна 

Партія)   

За: 267 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(177/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (18/71) 

 

1. Проектом пропонується уточнити правовий статус 
працівників дипломатичної служби з урахуванням 
специфіки її діяльності та доповнити основні функції 
дипломатичної служби в частині забезпечення розвитку 
зв’язків із закордонними українцями, їх громадськими 
організаціями, що відповідає новим завданням 
дипломатичної служби. 
2. Законопроект містить положення щодо 
удосконалення порядку здійснення керівництва 
закордонними дипломатичними установами України, 
прийняття на дипломатичну службу, а також 
проходження дипломатичної служби. 
3. Проект уточнює перелік посад, на яких проходять 
дипломатичну службу дипломатичні працівники в 
закордонних дипломатичних установах України.  
4. Новими у документі є положення щодо 
запровадження контрактної системи прийняття на 
дипломатичну службу дипломатичних, адміністративно-
технічних працівників, а також обслуговуючого 
персоналу.  

207. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
телебачення і 
радіомовлення" (щодо 
надання телеканалами 

11.01.2011 
Закон №2912-VI
  

 

Зарубінський 
О.О. (Народна 

Партія), 
Шепелев О.О. 

(Партія 

За: 302 голоси. 
1. Партія регіонів 

(171/180) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (52/113) 
2. НУНС (15/71) 

У законопроекті пропонується уточнити деякі положення 
чинного Закону  України “Про телебачення і 
радіомовлення” з метою вдосконалення процесу 
ідентифікації реклами, що транслюється 
телерадіоорганізаціями, та посилення відповідальності 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

ідентифікуючої 
інформації під час 
реклами)»  

 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.01.2011) 

регіонів), 
Рудченко 

М.М. (Народна 
партія)     

за її зміст. 

208.  «Про внесення зміни 
до статті 61 Сімейного 
кодексу України (щодо 
об'єктів права спільної 
власності подружжя)»  

 

11.01.2011 
Закон №2913-VI
  
   Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.01.2011) 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 
регіонів) 

За: 274 голоси. 
1. Партія регіонів 

(163/180) 
2. КПУ (14/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (38/113) 
2. НУНС (16/71) 

 
 

У проекті пропонується доповнити статтю 61 Сімейного 
кодексу України новою частиною, в якій визначається, 
що об’єктом права спільної сумісної власності подружжя 
є житло та земельна ділянка, в тому числі набута одним 
із подружжя за час шлюбу на підставі безоплатної 
передачі із земель державної і комунальної власності 
або приватизації земельної ділянки. 

209.  «Про внесення змін до 
статті 67 Кодексу 
законів про працю 
України (щодо 
перенесення робочих 
днів)»  

 

11.01.2011 
Закон №2914-VI
  
 
 
   Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.01.2011) 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 
регіонів) 

За: 236 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(170/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (19/20) 

1. БЮТ (8/121) 
2. НУНС (4/71) 

 

1. У проекті пропонується з метою створення 
сприятливих умов для використання святкових та 
неробочих днів, а також раціонального використання 
робочого часу,  встановити вимогу про видання 
розпорядчих актів Урядом та керівниками підприємств, 
установ, організацій про перенесення робочих днів не 
пізніше ніж за три та два місяці відповідно.  
2. Крім того, передбачається визначити повноваження 
Національного банку України встановлювати 
спеціальний режим роботи банків та їх установ у 
зазначені дні. 

210.  «Про внесення змін до 
розділу ХІ "Прикінцеві 
положення" Закону 
України "Про 
здійснення державних 
закупівель" (щодо 
забезпечення 
безперебійного 
харчування у збройних 
силах та навчальних 
закладах)»  

11.01.2011 
Закон №2899-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плотніков 
О.В. (Партія 
регіонів)  

За: 250 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (17/71) 

 

У законопроекті  пропонується дозволити у 2011 році: 
1) замовникам для безперервного забезпечення 
харчування особового складу Збройних Сил України, а 
також дітей та учнів (студентів) навчальних закладів, 
харчування яких здійснюється за рахунок державних 
коштів, укладати договори про закупівлю послуг з 
харчування із суб’єктами господарювання — 
переможцями процедури закупівлі у 2007—2010 роках в 
межах відповідних бюджетних призначень із строком дії 
до 31 березня 2011 року; 
2) військовим частинам, військовим навчальним 
закладам та установам Збройних Сил України 
передавати зазначеним суб’єктам господарювання на 
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86 Лабораторія зак

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

  
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(15.01.2011) 

безоплатній основі та на умовах повернення у стані не 
гіршому, ніж на момент передачі, закріплене за ними 
рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації 
харчування в стаціонарних та польових умовах, згідно з 
визначеним Міністерством оборони України переліком; 
3) Міністерству оборони України з метою погашення 
заборгованості за надані у 2010 році послуги з 
харчування особового складу Збройних Сил України 
проводити розрахунки за фактично надані послуги 
згідно з укладеними договорами в межах відповідних 
бюджетних призначень. 

211.  «Про внесення змін до 
статті 2 Закону України 
"Про здійснення 
державних закупівель" 
(щодо закупівель 
товарів та послуг у 
сфері природних 
монополій та суміжних 
ринків)»   

11.01.2011 
Закон №2900-VI 
  
   
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(15.01.2011) 

Глущенко І.М. 
(Партія 
регіонів)  

За: 250 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (15/71) 

 
 

Проектом Закону пропонується вивести з під дії Закону 
діяльність з закупівлі таких товарів(послуг)як 
електрична енергія, її передача та розподіл, природний 
і нафтовий газ та послуги з його транспортування, 
розподілу та постачання шляхом внесення змін до 
частин третьої і четвертої статті 2 Закону. 

212. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
збір на обов'язкове 
державне пенсійне 
страхування" (щодо 
скасування збору на 
обов'язкове державне 
пенсійне страхування з 
операцій купівлі-
продажу безготівкових 
валют)»  

13.01.2011 
Закон №2921-VI 
  
 
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(15.01.2011) 

Національний 
банк України 

(Арбузов С.Г.)  

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(178/180) 
2. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (0/113) 
2. НУНС (24/71) 

3. КПУ (0/25) 
 

У законопроекті пропонується скасувати збір на 
обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій 
купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за 
гривню, встановлений Законом України «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування». 

213. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
посилення 
відповідальності за 

13.01.2011 
Закон №2924-VI 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 297 голосів. 
1. Партія регіонів 

(163/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (19/20) 

1. БЮТ (46/113) 
2. НУНС (21/71) 

 

Законом Пропонується доповнити Кримінальний кодекс 
України (далі – КК) новою статтею 194-2 “Умисне 
пошкодження об'єктів житлово-комунального 
господарства” та внести зміни до статті 153 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

окремі 
правопорушення в 
житлово-
комунальному 
господарстві»  

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.02.2011) 
214.  «Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо виконання 
військового обов'язку»  

 

13.01.2011 
Закон №2926-VI 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.02.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 305 голосів. 
1. Партія регіонів 

(146/180) 
2. БЮТ (61/113) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (18/20) 
 

НУНС (24/71) 
 

Законопроект має техніко-юридичний характер і 
спрямований на уточнення і узгодження між собою 
деяких положень Законів України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» і «Про мобілізацію і 
мобілізаційну підготовку» щодо правил і порядку 
військового обліку військовозобов’язаних СБУ та 
резервістів, порядку їх призову на військову службу під 
час мобілізації, а також уточнення терміну 
«мобілізаційна підготовка». 

215. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державне регулювання 
ринку цінних паперів в 
Україні" (щодо порядку 
видачі дублікатів та 
копій ліцензій)»   

 

13.01.2011 
Закон №2927-VI 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(2.02.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 364 голоси. 
1. Партія регіонів 

(168/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (4/113) 
2. НУНС (20/71) 

 

У законопроекті пропонується вдосконалити порядок 
ліцензування професійної діяльності на ринку цінних 
паперів 

216. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
міграції» 

 

13.01.2011 
Проект №2232 
  
  
Готується на 
розгляд з вето 
Президента 

(4.02.2011) 

Смітюх Г.Є. 
(Партія 
регіонів)   

За: 289 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(143/180) 
2. БЮТ (60/113) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 

НУНС (17/71) 
 

Законом пропонується заборонити в’їзд до України 
іноземцям та особам без громадянства, які є носіями 
інфекційної чи іншої небезпечної хвороби або  які  
прибули з країни з особливо складною епідеміологічною 
ситуацією; якщо є факти невиконання ними фінансових 
зобов’язань перед Україною; якщо вони не мають 
фінансових можливостей для забезпечення свого 
перебування в Україні тощо. 

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

13.01.2011 
Закон №2938-VI 
 

Бондаренко 
О.А. (Партія 
регіонів), 

За: 412 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/180) 
- 

У законопроекті передбачається визначити засади та 
принципи державної інформаційної політики; суб’єктів 
інформаційних відносин; права власності на 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

забезпечення доступу 
до публічної 
інформації)»  

 

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.02.2011) 

Ландік В.І. 
(Партія 
регіонів), 
Стець Ю.Я. 

(НУНС)  

2. БЮТ (110/113) 
3. НУНС (49/71) 
4. КПУ (25/25) 

5. Народна Партія (20/20) 

інформацію; здійснити класифікацію інформації за її 
змістом, способами фіксації, режимом доступу тощо; 
порядок запиту на інформацію та її отримання, 
акредитації журналістів; встановити відповідальність за 
порушення законодавства України про інформацію. 

218.  «Про доступ до 
публічної інформації»  

 

13.01.2011 
Закон №2939-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.02.2011) 

Шевченко 
А.В. (БЮТ) 

За: 408 голоси. 
1. Партія регіонів 

(170/180) 
2. БЮТ (110/113) 
3. НУНС (52/71) 
4. КПУ (25/25) 

5. Народна Партія (18/20) 

- 
 
 

Законопроект складається із 6-ти розділів та 29-х 
статей, у яких реалізовуються цілі і завдання прийняття 
проекту Закону, сформульовані у пункті 2 цієї записки. 
У Розділі І „Загальні положення” подається визначення 
терміну «публічна інформація», визначено мету і сферу 
дії Закону, гарантії та принципи забезпечення доступу 
до інформації.  
Розділ ІІ „Режим доступу до інформації” визначає види 
інформації за режимом доступу до неї. Принциповим і 
новим цьому аспекті є визначення „конфіденційна 
інформація”, що відрізняється від визначення, поданого 
у чинному Законі України „Про інформацію”. 
Конфіденційною інформацією можуть володіти, 
користуватися та розпоряджатися лише фізичні та 
юридичні особи приватного права. Суб’єкти владних 
повноважень можуть лише володіти такою 
інформацією, а розпоряджатися - виключно у межах 
своїх повноважень та в порядку і за згодою осіб, від 
яких вони її отримали.   
Стаття 9 законопроекту передбачає види інформації, 
що містить службову таємницю, якою можуть володіти 
суб’єкти владних повноважень і присвоювати 
документам, які містять таку інформацію, гриф «для 
службового користування».   
У статті 10 законопроекту передбачено гарантії захисту 
інформаторів – посадових та службових осіб суб’єктів 
владних повноважень, які, порушуючи свої обов’язки 
щодо розголошення  інформації з обмеженим доступом, 
викривають факти неправомірної поведінки, корупційні 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

діяння, які вчиняються вищими посадовими особами 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.  
Розділ ІІІ „Суб’єкти відносин у сфері доступу до 
публічної інформації”, присвячений визначенню та 
переліку суб’єктів у цій сфері, їх обов’язків. Стаття 17 
законопроекту закріплює повноваження 
Уповноваженого з прав людини, який з цією метою у 
межах свого секретаріату та бюджету контролює 
здійснення права на доступ до інформації. 
У Розділі ІV „Реалізація права на доступ до інформації 
через інформаційний запит» визначено процедуру, 
строки подання та задоволення запиту на інформацію 
тощо. 
У Розділі V „Процедура оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядників інформації” визначено 
процедуру подання, розгляду, задоволення, відмови у 
задоволенні скарг щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядників інформації, а також 
встановлює відповідальність за порушення 
законодавства про доступ до публічної інформації. 
Розділ VI „Прикінцеві положення” вносить зміни до 
Закону України „Про інформацію”. 

219.  «Про регулювання 
містобудівної 
діяльності (щодо 
скорочення дозвільних 
процедур у 
будівництві)»  

 

13.01.2011 
Проект  №7418 
  
 
 
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 296 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(176/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (39/121) 
2. НУНС (11/71) 

 

1. У проекті визначаються об‘єкти та суб‘єкти 
містобудування, засади планування і забудови 
територій, режим забудови та іншого використання 
територій, визначених для містобудівних потреб, 
ведення містобудівного кадастру, органи, що 
здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, 
та основні форми їх діяльності.  
2. Встановлюються основні вимоги щодо ведення 
будівельного паспорту забудови земельної ділянки та 
розміщення малих архітектурних форм, ведення 
містобудівного моніторингу, визначаються особливості 
земельних відносин у містобудуванні та умови 
виникнення права на виконання будівельних робіт 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
Готується на 
розгляд з вето 
Президента 

(4.02.2011) 

(реєстрація декларації про початок виконання 
підготовчих робіт, отримання дозволу на виконання 
робіт тощо).  
3. Передбачається  розроблення місцевих правил 
забудови, порядок здійснення державного архітектурно-
будівельного контролю. 

220. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців" (щодо 
особливостей 
державної реєстрації 
центральних органів 
виконавчої влади)»  

13.01.2011 
Закон №2937-VI 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(17.01.2011) 

Горбатюк 
А.О. (Партія 
регіонів)  

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (4/113) 
2. НУНС (8/71) 

 

Проектом Закону передбачається внести зміни до статті 
3 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців“ та доповнити його 
новою статтею 241, встановивши у ній особливості 
державної реєстрації новоутвореного та утвореного у 
результаті злиття, приєднання, поділу або 
перетворення центрального органу виконавчої влади як 
юридичної особи. 

221. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
компетенції 
правоохоронних 
органів у питаннях 
охорони підводної 
культурної та 
археологічної 
спадщини» з 
пропозиціями 
Президента України від 
06.01.2011    

 

13.01.2011 
Закон №2947-VI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шемчук В.В. 
(НУНС) 

За: 283 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(165/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (45/113) 
2. НУНС (2/71) 

 

1. Законопроектом пропонується внести зміни до ст.ст. 19, 
22 Закону України «Про державну прикордонну службу 
України» та ст. 24 Закону України «Про службу безпеки 
України» встановивши, що до компетенції Державної 
прикордонної служби України та Служби безпеки України 
належить здійснення охорони та захисту культурної 
спадщини, зокрема підводної культурної та археологічної 
спадщини.  
2. Крім того,  пропонується зобов’язати органи у сфері 
охорони культурної спадщини щорічно звітувати про 
стан збереженості об’єктів культурної спадщини перед 
громадскістю, а також встановити термін Кабінету 
Міністрів України термін щодо розгляду подань про 
занесення об’єктів культурної спадщини до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України. 
3. Також законопроектом пропонується внести зміни до 
ст.ст. 14,13 Закону України «Про виключну (морську) 
економічну зону», встановивши, що Україна може 
відмовити у наданні згоди на здійснення морського 
наукового проекту іншими державами, їх юридичними і 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.02.2011) 

фізичними особами, міжнародними організаціями 
морського наукового проекту у своїй  виключній 
(морській) економічній зоні, якщо цей проект 
спрямований на підводну культурну або археологічну 
спадщину з метою недопущення порушення її 
суверенних прав або юрисдикції, встановлених 
міжнародним правом, у тому числі Конвенцією 
Організації Об’єднаних Націй з морського права. Крім 
того, встановивши, що під час проведення морських 
наукових досліджень у виключній (морській) економічній 
зоні України іноземні держави, їх юридичні і фізичні 
особи, міжнародні організації, які одержали на це дозвіл 
спеціально уповноважених органів України, зобов'язані  
забезпечити збереження об’єктів підводної культурної 
та археологічної спадщини в зоні проведення 
досліджень. 

222.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
заходи, спрямовані на 
забезпечення сталого 
функціонування 
підприємств паливно-
енергетичного 
комплексу" (щодо 
порядку погашення 
заборгованості)»  

13.01.2011 
Закон №2940-VI 
 

 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.01.2011) 

Мартиненко 
М.В. (НУНС), 
Корж П.П. 

(Партія 
регіонів), 

Глущенко І.М. 
(Партія 
регіонів)    

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(172/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (11/113) 
2. НУНС (14/71) 

 

Законопроектом пропонується продовжити визначену 
Законом України “Про заходи, спрямовані на 
забезпечення сталого функціонування підприємств 
паливно-енергетичного комплексу” процедуру 
погашення заборгованості підприємств паливно-
енергетичного комплексу до 1 січня 2013 року (замість 1 
січня 2011 року, як це передбачено чинною нормою 
Закону). Причому погашатися має заборгованість, яка  
утворилася  станом  на  1 січня 2007 року, а не на 1 
січня 2005 року, як це передбачено чинною нормою 
Закону. 

223.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
діяльності 
садівницьких 
товариств та дачних 
кооперативів»  

14.01.2011 
Закон №2949-VI 
 

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.02.2011) 

Литвин В.М. 
(Позафракцій

ний)  

За: 329 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/180) 
2. БЮТ (67/113) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 

НУНС (21/71) 
 

Проект містить пропозиції щодо вдосконалення 
законодавчої регламентації права власності 
садівницьких товариств та дачних кооперативів на землі 
загального користування, що їм належать. Зокрема, 
передбачається безоплатна передача відповідних 
земель у власність товариств, кооперативів за 
клопотанням їх вищих органів управління до органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
що уповноважені приймати відповідні рішення. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП2 

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ3
 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУ4 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

224.  «Про внесення змін до 
статті 32 Кримінально-
процесуального 
кодексу України (щодо 
терміну "близькі 
родичі")»  

 

14.01.2011 
Закон №2950-VI 
 

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 

(3.02.2011) 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 
регіонів) 

За: 337 голосів. 
1. Партія регіонів 

(172/180) 
2. БЮТ (69/113) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 

НУНС (27/71) 
 

Законопроектом передбачено зміну до пункту 11 статті 
32 КПК України, якою пропонується доповнити перелік 
осіб, як відносяться до “Близьких родичів”. 
 

  
 

 


	«Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" (щодо організації роботи виборчих комісій)» 
	«Про Регламент Верховної Ради України»
	«Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"» 
	«Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо формування статутних капіталів господарських товариств)» 
	«Про внесення зміни до статті 41 Господарського процесуального кодексу України (щодо призначення судових експертиз)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень» 
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» (з пропозиціями Президента України від 13.06.2007)
	«Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (щодо ставки збору на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду)» 
	«Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації"» 
	«Про внесення змін до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про Перелік пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації"»
	«Про внесення змін до Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (щодо права на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни)» 
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо приведення у відповідність до чинного законодавства)» 
	«Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції адміністративних судів» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" (щодо державної підтримки виробництва національних фільмів)» (з врахуванням пропозицій Президента) 
	«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин»
	«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо виїмки матеріальних носіїв секретної інформації»
	«Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях"» 
	«Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо порядку утворення коаліції депутатських фракцій)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо ліцензійних умов)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення соціальних гарантій прийомним батькам)» 
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти" (щодо відповідності якості та безпеки молочних продуктів показникам, які встановлені законодавством і стандартами України)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо здійснення управління підприємством-боржником (банкрутом)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кредитування та стимулювання іноземних інвестицій)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (щодо оподаткування дивідендів)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо запрошення на пленарне засідання та прав парламентської опозиції)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо міжнародного співробітництва)» 
	«Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля)»
	«Про внесення зміни до статті 191 Цивільного процесуального кодексу України (щодо вручення судової повістки)» 
	«Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про відпустки" (щодо гарантування відпустки для одного з батьків на період карантину)» 
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо першочергового безоплатного забезпечення автомобілями інвалідів війни)» 
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» 
	«Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України (щодо використання коштів)»  
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування дозвільних процедур» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" (щодо удосконалення механізму нормативно-правового регулювання)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері перевезення небезпечних вантажів» 
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників» 
	«Про внесення зміни до статті 707 Цивільного кодексу України (щодо правового регулювання обміну товарів неналежної якості)» 
	«Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на території України у 2010 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"» 
	«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо приведення підслідності у відповідність до компетенції правоохоронних органів)»
	«Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо порядку реєстрації трудового договору)» 
	«Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оподаткування)» 
	«Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» 
	«Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо оподаткування при проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)» 
	«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)» 
	«Про здійснення державних закупівель»
	(з пропозиціями Президента від 16.03.2010) 
	«Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІI "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення охорони родючості грунтів"» 
	«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи)» 
	«Про захист персональних даних» 
	1. Законопроектом визначаються порядок накопичення персональних даних, вимоги щодо їх обробки,  використання, поширення тощо. 
	2. Також встановлюється, що  дія цього Закону не буде поширюватися на діяльність зі створення баз персональних даних фізичною особою виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб.
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду в галузі зв'язку» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про транзит вантажів" (щодо митного оформлення)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" (щодо отримання дозволу на розташування об'єктів дорожнього сервісу)»  
	«Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо врегулювання порядку визначення розміру аліментів)» 
	«Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про інноваційну діяльність" (щодо строків дії державної реєстрації)» 
	«Про внесення зміни до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо осіб, які перебувають на повному державному утриманні)» 
	«Про внесення зміни до статті 988 Цивільного кодексу України (щодо обов'язків страховика)»
	«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відповідальності за незаконне поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла» 
	З пропозиціями Президента 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо митного оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» 
	«Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства"» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо племінної справи у тваринництві» 
	«Про внесення змін до статті 219 Цивільного процесуального кодексу України (щодо терміну розгляду заяви про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"»  
	«Про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарюванн» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (щодо повноважень Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ))» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо збільшення переліку послуг» 
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа» 
	«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо права свідка на адвоката)»  
	«Про внесення змін до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України (щодо обов'язків слідчого)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (щодо міжнародного співробітництва)» 
	«Про державну реєстрацію актів цивільного стану» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо узгодження окремих положень)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (щодо здійснення державного технічного нагляду)» 
	«Про внесення змін та доповнень до деяких законів України щодо інформування керівниками правоохоронних органів громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (щодо віку неповнолітніх в'язнів та розміру підвищення пенсії)» 
	«Про доповнення Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо безкоштовної стоянки транспортних засобів)» 
	«Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо надання інвалідам 1 та 2 груп права на позачергове обслуговування)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів»  
	«Про внесення змін до статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо уточнення деяких положень відносно підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення в сфері торгівлі і надання послуг)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо доведення мобілізаційних завдань (замовлень)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України » 
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі експлуатаційних дозволів» 
	«Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)» 
	«Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України"» 
	«Про судоустрій і статус суддів» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо здійснення господарської діяльності на підставі подання декларації» 
	«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»  
	«Про внесення змін до законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (щодо забезпечення здійснення заходів з проведення та підготовки в Україні організації фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні)» 
	«Про збір та облік єдиного соціального внеску» 
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» 
	«Про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про оренду землі" (щодо державної реєстрації договору оренди землі)» 
	«Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України про умови використання ділянок громадськими організаціями інвалідів» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України»
	«Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України» 
	«Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» 
	«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»  
	«Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо забезпечення прозорості та демократичності місцевих виборів)» 
	«Про внесення зміни до статті 32 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо врегулювання питань обміну та збереження інформації у рамках міжнародного співробітництва у сфері регулювання ринків фінансових послуг)»  
	«Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо порядку утворення районних рад)»  
	«Про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" щодо подовження терміну дії заходів підтримки будівництва житла» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей» 
	«Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо факторингу» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини»  з пропозиціями Президента України від 21.06.2010
	«Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"» з пропозиціями Президента України від 21.06.2010
	«Про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (щодо заснування премій та стипендій за визначні досягнення в окремих галузях суспільної діяльності)» 
	«Про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (щодо врегулювання порядку призову військовозобов'язаних на навчальні збори)» 
	«Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" та внесення змін до деяких законодавчих актів України» 
	«Про внесення змін до законів України "Про оборону України" та "Про Збройні Сили України" (щодо розвідувальної діяльності)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців"» 
	5. Пропонується встановити щомісячне поновлення бази даних Реєстру (замість щоквартального). 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України » 
	«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за злочини проти дітей)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо строків виплати заробітної плати)» 
	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством» з пропозиціями Президента України від 05.05.2010  
	«Про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (нова редакція)» з пропозиціями Президента України вiд 23.07.2010
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції» з пропозиціями Президента України від 30.07.2010
	«Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"» 
	«Про Кабінет Міністрів України»  
	«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (щодо створення умов для уникнення "технічних" дефолтів за облігаціями)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження системи електронної державної реєстрації суб'єктів господарювання)» 
	«Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"» 
	«Про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності»  
	«Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" (щодо будівель закладів освіти, культури, медичного, спортивного і оздоровчого призначення)» 
	«Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (щодо врегулювання порядку участі та голосування представників держави на зборах господарських товариств)» 
	«Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" (щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей)» 
	«Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо підприємств, які у своїй діяльності використовують ядерну енергію)»  
	«Про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень» 
	«Про схвалення рішення Президента України щодо участі миротворчого контингенту України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д'Івуарі» 
	«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо способу голосування» 
	«Про внесення змін до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за правопорушення військового обов'язку)» 
	«Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про інформацію" (щодо захисту інформації)» 
	«Про ринковий нагляд і контроль продукції» 
	«Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції»
	«Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (щодо слідчих підрозділів)» 
	«Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м.Києва» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прибережних захисних смуг» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність залізничного транспорту» 
	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення (щодо доповнення санкцій стягненням у формі громадських робіт)» 
	«Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про дитяче харчування" (щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування)»
	«Про внесення зміни до розділу ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо передачі справ, пов'язаних із соціальними виплатами» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (щодо вікових обмежень, участі у виборчих коаліціях)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" (щодо визначення ринку телекомунікаційних послуг доступу)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" (щодо забезпечення доступу до кабельної каналізації електрозв'язку)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (щодо обмежень для державних службовців)» 
	«Податковий кодекс України» з пропозиціями Президента України від 2.12.1010  
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України»  з пропозиціями Президента України від 2.12.1010
	«Про культуру»  
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію» 
	«Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» з пропозиціями Президента України від 10.11.1010
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо компетенції правоохоронних органів у питаннях охорони підводної культурної та археологічної спадщини» з пропозиціями президента від 6.01.2011
	«Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово- комунальні послуги" (щодо дії цього Закону)» 
	«Про внесення змін до частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (щодо звільнення від оподаткування операцій із ввезення макулатури та енергозберігаючого обладнання на митну територію України)»
	«Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій)» 
	«Про внесення зміни до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" (щодо зміни строків набрання чинності додатковою умовою застосування порядку стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел)»  
	«Про внесення змін до Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (щодо додаткової відмітної емблеми)» 
	«Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (щодо матеріальної підтримки материнства і дитинства)» 
	«Про внесення змін до законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо декларування залишків цукру)» 
	«Про внесення змін до статті 33 Закону України "Про карантин рослин" (щодо порядку запровадження та скасування карантинного режиму)»
	«Про Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року» 
	«Про збереження оздоровчих закладів, що знаходяться в державній та комунальній власності»  
	«Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"» 
	«Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (щодо пільг по сплаті державного мита)» 
	«Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення розміру ліцензійного збору)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей"» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання питання оплати одноразової відпустки у зв'язку з усиновленням дитини)» 
	«Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо врегулювання правовідносин між органами опіки та піклування та фізичними особами, які потребують опіки та піклування)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"» 
	«Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування питних підземних вод»  
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу (щодо заміни поняття "статутний фонд")» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» 
	«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України » 
	«Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення"» 
	«Про соціальний діалог в Україні» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування прав концесіонерів» з пропозиціями Президента України від 17.11.1010  
	«Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" (щодо державного підприємства "Веселівське")»  
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо вирішення питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами»  
	«Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (щодо розпорядника об'єктами житлового фонду)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" (щодо затвердження тексту Присяги працівника прокуратури)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (щодо фонду "Взаєморозуміння і примирення")» 
	«Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт")» 
	«Про про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (щодо капітального ремонту квартир)»  
	«Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу» з пропозиціями Президента України від 24.06.2010
	«Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами)» 
	«Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України (щодо об'єктів права спільної власності подружжя)» 
	«Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України (щодо перенесення робочих днів)» 
	«Про внесення змін до розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо забезпечення безперебійного харчування у збройних силах та навчальних закладах)» 
	«Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо закупівель товарів та послуг у сфері природних монополій та суміжних ринків)»  
	«Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо скасування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкових валют)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в житлово-комунальному господарстві» 
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання військового обов'язку» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо порядку видачі дублікатів та копій ліцензій)»  
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної інформації)» 
	«Про доступ до публічної інформації» 
	«Про регулювання містобудівної діяльності (щодо скорочення дозвільних процедур у будівництві)» 
	«Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (щодо особливостей державної реєстрації центральних органів виконавчої влади)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо компетенції правоохоронних органів у питаннях охорони підводної культурної та археологічної спадщини» з пропозиціями Президента України від 06.01.2011   
	«Про внесення змін до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (щодо порядку погашення заборгованості)» 
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності садівницьких товариств та дачних кооперативів» 
	«Про внесення змін до статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України (щодо терміну "близькі родичі")» 

