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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 
ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП1

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ3

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

1.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
охорони культурної 
спадщини»  

11.05.2010 
Проект № 3190 

 
 

Готується на 
розгляд з вето 
Президента 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 274 голоси. 
1. Партія регіонів 

(143/172) 
2. БЮТ (91/155) 

3. Блок Литвина (19/20) 
 

1. НУНС (5/72) 
2. КПУ (13/27) 

Законопроект передбачає підвищення відповідальності за 
порушення вимог діючого законодавства у цій сфері, 
уточнення повноважень державних органів охорони 
культурної спадщини,  положень щодо збереження 
пам’яток історії та культури та діяльності історико-
культурних заповідників тощо.   
 

2. «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 

                                                 
1 Якщо графа не містить вказівки на етап законодавчого процесу, на якому закон перебуває, це означає, що його було повернуто з підписом Президента України. 
2 Фракція вважається такою, що підтримала певний закон, якщо більшість її членів проголосували «за» прийняття цього закону. 
3 Фракція вважається такою, що не підтримала певний закон, якщо більшість її членів не взяли участь у голосуванні, були відсутні під час голосування або проголосували 
«проти» прийняття цього закону. 
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№ 

ДАТА ФРАКЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ, ЩО НЕ НОМЕР 
НАЗВА ЗАКОНУ ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП1

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО ПІДТРИМАЛ
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2
И СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ3
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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 
актами та правилами міжнародних організацій поліції, 
членом яких є Україна. 

3. «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.  

4.  «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. 
 

5.  «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. 

6.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 

11.05.2010 
Проект № 2464 

Кабінет 
Міністрів 

За: 288 голосів.
1.  Партія регіонів 

1. БЮТ 
(63/154) 

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів 
України «Про інвестиційну діяльність», «Про 
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№ 

ДАТА ФРАКЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ, ЩО НЕ НОМЕР 
НАЗВА ЗАКОНУ ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП1

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО ПІДТРИМАЛ
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2
И СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ3

 
щодо вдосконалення 
державного 
регулювання у сфері 
будівництва житла»  

 
 Закон 

Передано на 
підпис 

Президенту 

України 
(Тимошенко 

Ю.В.) 

(171/172) 
2. КПУ (26/27) 

3. Блок Литвина (17/20) 

2. НУНС (8/72) 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. 

7.  «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.  

8. «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. 

9. «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 
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№ 

ДАТА ФРАКЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ, ЩО НЕ НОМЕР 
НАЗВА ЗАКОНУ ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП1

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО ПІДТРИМАЛ
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2
И СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ3

 
інвентаризації земель та оплату проектів землеустрою. 

10.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
впорядкування 
дозвільних процедур»  

13.05.2010 
Проект № 3005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
Передано на 

підпис 
Президенту 

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. 

11.  «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 
господарської діяльності”; 
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№ 

ДАТА ФРАКЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ, ЩО НЕ НОМЕР 
НАЗВА ЗАКОНУ ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
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СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО ПІДТРИМАЛ
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2
И СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ3
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 - уточнення порядку реєстрації космічних апаратів, 
запущених в космічний простір, та додано нову статтю 
щодо вилучення їх з реєстру.  

12.  «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. 

13.  «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. 

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

14.05.2010 
Проект №3295 
 
  

Закон 
Передано на 

підпис 
Президенту 

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»). 

15. «Про схвалення 
рішення Президента 
України про допуск 
підрозділів збройних 
сил інших держав на 

18.05.2010 
Закон №2259-VI
 
  
 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

 
За: 394 голоси. 

1. Партія регіонів 
(169/172) 

2. БЮТ (146/155) 

 
КПУ (0/27) 

Проектом пропонується схвалити рішення Президента 
України про допуск на територію України підрозділів 
збройних сил інших країн для участі у дев’яти 
багатонаціональних військових навчаннях за участю США, 
Сполученого королівства Великої Британії і Північної 
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№ 

ДАТА ФРАКЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ, ЩО НЕ НОМЕР 
НАЗВА ЗАКОНУ ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП1

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО ПІДТРИМАЛ
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2
И СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ3

 
території України у 
2010 році для участі у 
багатонаціональних 
військових навчаннях»  

 
 
 
 

Закон 
підписано 

3. НУНС (56/72) 
4. Блок Литвина (19/20) 

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».  

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

18.05.2010
Закон №2258-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закон 

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 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 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2010 7 



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

№ 

ДАТА ФРАКЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ, ЩО НЕ НОМЕР 
НАЗВА ЗАКОНУ ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
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СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО ПІДТРИМАЛ
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2
И СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ3

 
підписано 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. 

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

18.05.2010 
Проект № 4405  
 
 
 

 Закон 
Передано на 

підпис 
Президенту 

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. 

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

18.05.2010 
Проект № 2784 

 
  Закон 

Передано на 
підпис 

Президенту 

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. 
 

19.  «Про посилення 
захисту майна редакцій 
засобів масової 
інформації, 
видавництв, 
книгарень, 
підприємств 
книгорозповсюдження, 
творчих спілок»  

20.05.2010 
Проект № 4004-

1 
 
 

Закон 
Передано на 

підпис 
Президенту 

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.  
 

20. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
оподаткування)»  

20.05.2010 
Проект № 6337 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/172) 
2. КПУ (27/27) 

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 
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НАЗВА ЗАКОНУ ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП1
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ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО ПІДТРИМАЛ
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2
И СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ3
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Закон 
Передано на 

підпис 
Президенту 

3. Блок Литвина (19/20) 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 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%. 

21. «Про Державну 
програму економічного 
і соціального розвитку 

20.05.2010 
Проект № 6305 
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

 
1. БЮТ 
(20/155) 

Затверджена проектом Закону Державна програма 
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік 
підсумовує економічні здобутки за 2009 рік, акцентує увагу 



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

№ 

ДАТА ФРАКЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ, ЩО НЕ НОМЕР 
НАЗВА ЗАКОНУ ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 
ЕТАП1

 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО ПІДТРИМАЛ
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ2
И СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ3

 
України на 2010 рік»   

 Готується на 
підпис 

(Азаров М.Я.) (169/172) 
2. КПУ (27/27) 

3. Блок Литвина (19/20) 

2. НУНС (9/72) 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.  

22.  «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 
Проект № 6412 

 
 
 
 

Закон 
Передано на 

підпис 
Президенту 

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. 

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

21.05.2010 
Проект № 3176  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
Передано на 

підпис 
Президенту 

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 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. 
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