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СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

1.  «Про чисельність 
Збройних Сил 
України на 2008 
рік»  

12.02.2008  
№ 125-VI 

Президент 
України 

За: 243 
голоси. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 
3. Блок 
Литвина. 

Закон затверджує чисельність  Збройних  Сил  України 
станом на 31 грудня 2008 року у кількості до 191 000 осіб, 
у тому числі 148 000 військовослужбовців. 

2. «Про внесення 
зміни до статті 5 
Закону України 
"Про прожитковий 
мінімум"

12.02.2008  
№ 122-VI 

Президент 
України 

За: 442 
голоси. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- Закріплення норми, відповідно до якої розрахунки 
щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму 
на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до 
основних соціальних і демографічних груп населення, 
оприлюднюються до 20 числа наступного місяця 
спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики на 
його офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, а також 
публікуються в офіційних виданнях загальнодержавної 
сфери розповсюдження. Дані про фактичний розмір 
прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для 
тих, хто відноситься до основних соціальних і 
демографічних груп населення, разом із відповідними 
розрахунками щомісяця надаються Президентові України, 
Верховній Раді України, сторонам соціального діалогу на 
національному рівні - всеукраїнським об'єднанням 
професійних спілок, всеукраїнським об'єднанням 
організацій роботодавців та Кабінету Міністрів України. 

3. «Про внесення 
змін до статті 77 
Основ 
законодавства 
України про 
охорону здоров'я 
(щодо 
встановлення 
працівникам 
сімейної медицини 
додаткової 
відпустки)» 

12.02.2008 
№121-VI
 
Не набрав 
чинності  
(з 1 січня 
2009 року) 
 

Бахтеєва 
Т.Д. (Партія 
регіонів) 

За: 439 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- 1. Закріплення права на додаткову оплачувану щорічну 
відпустку тривалістю три календарних дні для ряду 
категорій медичних працівників за безперервну роботу на 
відповідних  посадах у відповідних закладах (на 
територіальних ділянках) понад три роки .  
2. Збереження права інших категорій медичних  
працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах 
чинних норм. 
 

4. «Про внесення 18.03.2008 Томенко М. За: 425 - Внесення змін до Законів України з метою визначення 



змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
реклами» 

 № 145-VI В. (БЮТ) голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина 

ряду термінів: 
– внутрішня реклама - реклама, що розміщується 
всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і 
театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та 
вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що 
проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі (у 
тому числі буфетів, кіосків, яток), де може розміщуватись 
інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях 
продаються; 
- заходи рекламного характеру - заходи з 
розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне 
розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, 
та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду 
товарів, що рекламуються, на інший; 
- знижка - тимчасове зменшення ціни товару, яке 
надається покупцям (споживачам); 
- спеціальні виставкові заходи - заходи, які здійснюються 
з метою просування відповідного товару на ринок, 
проводяться організовано у певному приміщенні або на 
огородженому майданчику(у тому числі в місцях 
реалізації товару) у визначені строки, розраховані на 
зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор 
яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким 
відповідно до законодавства дозволяється продавати 
товар, що демонструється. 
2. Включення до Закону України «Про рекламу» норм, які 
регламентують інститут спонсорства. 
3. Внесення змін до статті «Участь спонсорів у створенні 
телерадіопередач» у Законі України «Про телебачення і 
радіомовлення». 

5. «Про визнання 
таким, що втратив 
чинність, Закону 
України "Про 
закупівлю товарів, 
робіт і послуг за 
державні кошти» 

20.03.2008 
№150-VI
 

Яценюк 
А.П. (НУНС) 

За: 440 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина 

- 1. Визнання таким, що втратив чинність, Закон України 
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". 
2. Покладання на Кабінет Міністрів України обов’язків: 
- затвердити Тимчасове положення про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти на основі тексту 
Закону  
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти" в редакції, що діяла станом на 17 листопада 2004 
року,  
за виключенням його положень, які суперечать вимогам 
СОТ;  
- забезпечити проведення процедур закупівлі товарів, 
робіт і послуг за державні кошти на основі  Тимчасового  
положення  про  закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти;  
- у двотижневий термін внести до Верховної Ради України 
проект закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти. 
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08.04.2008 
 
Проект 
№2204 
 
Вручені 
пропозиції 
Президента 
до закону 
(23.04.2008) 

За: 359 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
 
 
 

1. НУНС 
2. Блок 
Литвина. 

6. "Про організацію і 
порядок діяльності 
Верховної Ради 
України"  
 
 
 

04.09.2008 
 
Вручені 
пропозиції 
Президента 
до закону 
(23.09.2008) 

Сас С.В. 
(БЮТ) 
Кисельов 
В.О. 
(Партія 
регіонів) 
Коваль 
В.С. (НУНС) 
Литвин 
Ю.О. (Блок 
Литвина) 
Мартинюк 
А.І. (КПУ) 

За: 365 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС 

Закріплення норми, відповідно до якої організація і 
порядок діяльності Верховної Ради України 
встановлюється Конституцією України, законами України 
про статус народних депутатів України, про комітети 
Верховної Ради України, про тимчасові спеціальні і 
тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України та 
Регламентом Верховної Ради України.  

7. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
усиновлення» з 
пропозиціями 
Президента 
України від 
13.06.2007 

10.04.2008  
№ 257-VI 

Томенко 
М.В. (БЮТ)
Бондаренк
о О.Ф. 
(БЮТ)
Левченко 
К.Б. (НУНС) 

За: 387 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС 1. Внесення змін до Сімейного кодексу України з метою 
закріплення таких норм: 
– У разі відмови державним органом реєстрації актів 
цивільного стану у визнанні особи батьком дитини 
батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням 
суду. 
- Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком 
не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли 
усиновлювач є родичем дитини. 
2. Доповнення Закону України «Про охорону дитинства» 
нормою, відповідно до якої усиновлення дитини, яка є 
громадянином України, не може здійснюватися 
іноземцем, який не перебуває в шлюбі, за винятком, коли 
іноземець є родичем дитини. 

8. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
державні нагороди 
України" вiд  

10.04.2008 
№ 258-VI 

Президент 
України 

За: 231 голос. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. Блок 
Литвина. 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 

1. Включення до переліку орденів України ордену 
Свободи (для відзначення видатних та особливих заслуг 
громадян в утвердженні суверенітету та незалежності 
України,  
консолідації українського суспільства, розвитку 
демократії, соціально-економічних та політичних реформ, 
відстоювання конституційних прав і свобод людини і 
громадянина). 
2. Включення до переліку медалей України медалі "За 
врятоване життя" (для нагородження громадян за 
врятування життя людини, активну благодійну, 
гуманістичну та іншу діяльність у справі охорони здоров'я 
громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми. 

9. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 

10.04.2008  
№ 251-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 229 
голосів. 
1. БЮТ. 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 

Внесення змін до норми, що регламентує посередницьку 
діяльність у сфері страхування. Нове регулювання 
передбачає, що посередницька діяльність на території 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=878
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=878
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8778
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8778
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8778
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8778
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2156
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2156
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11154
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11154
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2096
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2096
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=5415&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=5415&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2154&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2154&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2154&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=8809&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=8809&skl=6


внесення змін до 
Закону України 
"Про страхування"  

2. НУНС. 3. Блок 
Литвина. 

України з укладання договорів страхування з іноземними 
страховиками не допускається, крім визначених випадків. 
Така діяльність може здійснюватися відповідно до 
порядку та вимог, установлених Уповноваженим органом 
з урахуванням вимогам законодавства. Страхові та/або 
перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані письмово 
повідомити Уповноваженому органу за встановленою ним 
формою про намір здійснювати діяльність на території 
України. Уповноважений орган оприлюднює в триденний 
термін зазначену інформацію на своїй офіційній веб-
сторінці в Інтернеті та в друкованих засобах масової 
інформації. 

10.  «Про внесення 
змін до деяких 
законів України з 
питань захисту 
національного 
товаровиробника 
від субсидованого, 
демпінгового та 
зростаючого 
імпорту» 

10.04.2008  
№ 252-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 370 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 

1. КПУ. 
2. Блок 
Литвина. 

1. Внесення змін до норми Закону України "Про захист 
національного товаровиробника від демпінгового 
імпорту", яка регламентує порядок розрахунку та 
визначення шкоди. 
2. Внесення змін до норм Закону України "Про 
застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 
Україну", які регламентують: порядок визначення 
наявності заподіяння значної шкоди або загрози 
заподіяння значної шкоди; фактор національного 
інтересу.  

11. «Про внесення 
змін до статті 16 
Закону України 
"Про 
зовнішньоекономіч
ну діяльність"  

10.04.2008  
№ 253-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 378 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 

1. КПУ. 
2. Блок 
Литвина. 

1. Встановлення заборони обмеження імпорту товарів, 
щодо яких встановлюються певні квоти, до повного 
використання таких квот. 
2. Встановлення норми, відповідно до якої у митному 
оформленні товарів, що ліцензуються та навантажуються 
навалом, не може бути відмовлено у разі, коли вартість, 
кількість або вага таких товарів незначною мірою 
відрізняються від тих, що зазначені у ліцензії; гранична 
різниця таких значень встановлюється Кабінетом 
Міністрів України за поданням центрального органу 
виконавчої влади з питань економічної політики. 
2. Включення норми, відповідно до якої офіційне 
опублікування інформації про ліцензії здійснюється за 21 
день до дати запровадження режиму ліцензування, але 
не пізніше зазначеної дати. 

12. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо 
оприлюднення 
інформації 
стосовно зон 
радіоактивного 
забруднення» 

10.04.2008  
№ 259-VI 

Скубенко 
В.П. (БЮТ) 

За: 418 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

 Внесення до Законів України «Про равовий режим 
території,  
що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» нормами, згідно з якими: 
перелік населених пунктів, віднесених до зон 
радіоактивного забруднення, та дані щорічних 
дозиметричних паспортизацій із зазначенням очікуваних 
доз опромінення населення оприлюднюються Кабінетом 
Міністрів України один раз на три роки, починаючи з 2009 
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року; карти зазначених зон, перелік населених пунктів, 
віднесених до цих зон, та дані щорічних дозиметричних 
паспортизацій із зазначенням очікуваних доз опромінення 
населення один раз на три 
роки публікуються в загальнодержавних та регіональних 
друкованих засобах масової інформації і зберігаються у 
відповідних центральних та місцевих органах державної 
влади. 

13. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України з 
питань 
інтелектуальної 
власності в частині 
виконання вимог, 
пов'язаних з 
вступом України до 
СОТ»  

10.04.2008  
№ 254-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 405 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. Блок 
Литвина. 

КПУ 1. Внесення змін до статей Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг», що регламентують 
права, що випливають із свідоцтва, а також порушення 
прав власника свідоцтва. 
2. Внесення змін до норм Закону України «Про охорону 
прав на зазначення походження товарів», які 
регламентують: умови надання правової охорони; 
підстави для відмови в наданні правової охорони 
кваліфікованому зазначенню походження товару; порядок 
подання заявки на реєстрацію кваліфікованого 
зазначення походження товару та/або права на 
використання зареєстрованого кваліфікованого 
зазначення походження товару. 

14. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
стандарти, технічні 
регламенти та 
процедури оцінки 
відповідності"  

10.04.2008  
№ 255-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 390 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. Блок 
Литвина. 

КПУ 1. Виключення зі сфери дії закону заходів, що 
розробляються і застосовуються на підставі медичних 
вимог безпеки для здоров'я людини. 
2. Доповнення переліку повноважень Кабінету Міністрів 
України у сфері технічного регулювання обов’язком 
затверджувати технічні регламенти, якщо їх не 
затверджено законом, та плани заходів щодо їх 
застосування. 
3. Доповнення переліку функцій Ради стандартизації та 
технічного регулювання. 
4. Викладення у новій редакції норми, яка регламентує 
порядок оцінки відповідності вимогам технічних 
регламентів, а також норми щодо визначення результатів 
оцінки відповідності, яка була проведена за межами 
України. 
5. Встановлення відповідальності призначених органів з 
оцінки відповідності. 

15. «Про схвалення 
рішення 
Президента 
України про допуск 
підрозділів 
збройних сил 
інших держав на 
територію України 
у 2008 році для 
участі у 

11.04.2008 
№ 266-VI 

Президент 
України 

За: 363 
голоси. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. Блок 
Литвина. 

КПУ 1. Схвалення Рішення Президента України про допуск 
підрозділів збройних сил інших держав на територію 
України у 2008 році для участі в українсько-російському 
навчанні чергових сил з протиповітряної оборони 
Повітряних Сил Збройних Сил України та Військово-
Повітряних Сил Російської Федерації, українсько-
бельгійському тактичному навчанні, українсько-
молдовському тактичному навчанні "Південь - 2008", 
українсько-білоруському тактичному навчанні, українсько-
американських тактичних навчаннях "Сі Бриз-2008" та 
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багатонаціональни
х військових 
навчаннях»  

"Комбайнд Еффорт-2008", українсько-американському 
командно-штабному навчанні "Репід Трайдент 2008", 
українсько-словацькому тактичному навчанні "Слов'яни за 
мир-2008", українсько-румунському тактичному навчанні, 
багатонаціональному навчанні "SOFEX-2008", українсько-
польсько-канадсько-литовському тактичному навчанні 
"Кленова Арка - 2008". 
2. Покладання на Кабінет Міністрів України обов’язку 
забезпечити своєчасний допуск і виведення з території 
України підрозділів збройних сил інших держав, безпеку 
громадян України та інших держав під час проведення 
зазначених навчань. 

16. «Про внесення 
зміни до статті 25 
Закону України 
"Про військовий 
обов'язок і 
військову службу"

11.04.2008  
№ 267-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 390 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

 Встановлення норми, відповідно до якої курсанти в разі 
дострокового розірвання контракту через небажання 
продовжувати навчання або через недисциплінованість 
та в разі відмови від подальшого проходження військової 
служби на посадах осіб офіцерського складу після 
закінчення вищого навчального закладу, а також особи 
офіцерського складу, які звільняються з військової служби 
протягом п'яти років після закінчення вищого військового 
навчального закладу або військового навчального 
підрозділу вищого навчального закладу відшкодовують 
Міністерству оборони України та іншим центральним 
органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці 
навчальні заклади, витрати, пов'язані з їх утриманням у 
вищому навчальному закладі, відповідно до порядку і 
умов, встановлених Кабінетом Міністрів України; разі 
відмови від добровільного відшкодування витрат таке 
відшкодування здійснюється у судовому порядку. 

17. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
державну 
допомогу сім'ям з 
дітьми" (щодо 
розміру допомоги 
на дітей, над якими 
встановлено опіку 
чи піклування)» 

15.04.2008 
№269-VI
 
Не набрав 
чинності  
(з 1 січня 
2009 року) 
 

Президент 
України 

За: 434 
голоси. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

 1. Закріплення норми, відповідно до якої допомога на 
дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, 
призначається на підставі рішення про встановлення 
опіки чи піклування. 
2. Закріплення норми, відповідно до якої допомога на 
дітей,  над  якими  встановлено  опіку  чи піклування, 
надається у розмірі, що становить два прожиткових 
мінімуми для дитини відповідного віку; уразі коли на 
дитину виплачуються призначені в установленому 
порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, 
розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку 
чи піклування, визначається як різниця між двома 
прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку  
та  розміром  призначених пенсії, аліментів, стипендії, 
державної допомоги. 

18. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України у зв'язку з 

15.04.2008  
№ 274-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 398 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 

 Внесення змін до Кодексу про працю України, Законів 
України «Про об’єднання громадян», «Про колективні 
договори та угоди», «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини» з метою створення 
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прийняттям Закону 
України "Про 
забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок 
і чоловіків"  

2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

гендерно чутливого законодавства. 

19. «Про внесення 
змін до 
Кримінального та 
Кримінально-
процесуального 
кодексів України 
щодо гуманізації 
кримінальної 
відповідальності»  

15.04.2008  
№ 270-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 238 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

БЮТ 1. Внесення змін до статей, що регламентують і 
кваліфікують: зворотну дію закону про кримінальну 
відповідальність у часі; призначення покарання за 
обставин, що пом’якшують кримінальну відповідальність; 
катування; незаконне привласнення особою знайденого 
або чужого майна, що випадково опинилось у неї; втрата 
військового майна; порушення правил несення 
прикордонної служби; порушення правил несення 
бойового чергування. 
2. Звільнення від покарання та закриття кримінальних 
справ стосовно осіб, які вчинили діяння, кримінальна 
відповідальність за які скасовується цим Законом. 
3. Зменшення міри призначеного до набрання чинності 
цим Законом покарання до встановленого цим Законом 
максимального покарання. 
4. Встановлення норми, відповідно до якої особи, які 
відбувають покарання, призначене за сукупністю 
злочинів або за сукупністю вироків, у разі звільнення їх від 
відбування покарання за окремі злочини продовжують 
відбувати покарання, призначене судом за інші злочини, 
що входять у сукупність, якщо це покарання ще не 
відбуте. 

20. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
посилення 
відповідальності 
за порушення 
вимог земельного 
законодавства» 

15.04.2008  
№ 271-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 238 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

БЮТ 1. Внесення змін до Кодексу про адміністративні 
правопорушення щодо визначення санкцій за псування і 
забруднення сільськогосподарських та інших земель, 
перекручення або приховування даних державного 
земельного кадастру; зняття та перенесення ґрунтового 
покриття земельних ділянок без спеціального дозволу; 
порушення строків повернення тимчасово зайнятих 
земель або неприведення їх у стан, придатний для 
використання за призначенням; самовільне відхилення 
від проектів землеустрою. 
2. Внесення змін до статті, яка визначає органи 
державного контролю за використанням та охороною 
земель. 

21. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
порядок ввезення 
(пересилання) в 
Україну, митного 
оформлення й 

15.04.2008  
№ 272-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 409 
голосів.  
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 

 1. Визначення термінів: «міжнародні поштові 
відправлення» (упаковані та оформлені відповідно до 
вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил 
надання послуг поштового зв'язку листи, поштові картки, 
бандеролі, мішки з позначкою "М", секограми, дрібні 
пакети, відправлення з оголошеною цінністю, поштові 
посилки, згруповані поштові відправлення з позначкою 
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оподаткування 
особистих речей, 
товарів та 
транспортних 
засобів, що 
ввозяться 
(пересилаються) 
громадянами на 
митну територію 
України"

5. Блок 
Литвина. 

"Консигнація", відправлення прискореної пошти "EMS", які 
приймаються для пересилання за межі України, 
надходять до України або переміщуються територією 
України транзитом операторами поштового зв'язку); 
«депеша» (ємність чи декілька ємностей з міжнародними 
поштовими відправленнями, періодичними виданнями чи 
порожніми ємностями або група поштових відправлень, 
не запакованих у поштову тару, що відправляються 
одночасно з місця міжнародного поштового обміну однієї 
країни до відповідного місця міжнародного поштового 
обміну іншої країни за однією письмовою картою CN 31 чи 
CN 32 або посилковою картою CP 87). 
2. Внесення змін до норми, яка регламентує митне 
оформлення й оподаткування товарів, що ввозяться 
громадянами на митну територію України. 

22. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
Єдиний митний 
тариф"

15.04.2008  
№ 273-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 410 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

 1. Встановлення норми, відповідно до якої до товарів, що 
походять з України, застосовуються пільгові ставки 
ввізного мита, визначені Митним тарифом України. 
2. Внесення змін до статті, яка встановлює перелік 
товарів, які звільняються від сплати мита. 

23. «Про Кабінет 
Міністрів України»  

16.05.2008  
№ 279-VI 

Президент 
України 

За: 384 
голоси. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

 1. Закріплення основних завдань, принципів і правових 
засад діяльності Кабінету Міністрів України. 
2. Визначення складу і порядку формування Кабінету 
Міністрів України. 
3. Регламентація порядку складення повноважень і 
відставки Кабінету Міністрів України. 
4. Визначення компетенції Кабінету Міністрів України. 
5. Закріплення повноважень Кабінету Міністрів України у 
відносинах з іншими органами виконавчої влади, з 
Президентом України, з верховною Радою України та її 
органами, з іншими державними органами, органами 
місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян. 
6. Закріплення засад організації діяльності Кабінету 
Міністрів України. 
7. Регламентація соціального забезпечення членів 
Кабінету Міністрів України.   

24. «Про регулювання 
реалізації окремих 
соціально-
значимих 
продуктів 
харчування» 
 

16.05.2008 
 
Проект 
№2292 
 
Вручено 
подання на 
подолання 

Сігал Є.Я. 
(БЮТ) 
 
Ткаченко 
О.М. (КПУ) 
 

За: 251 голос. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

Партія 
регіонів 

1. Визначення основного переліку соціально-значимих 
продуктів харчування, а саме: борошно пшеничне вищого 
першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, хліб, 
хлібобулочні та макаронні вироби із борошна пшеничного 
вищого першого і другого сорту, борошна житнього 
обдирного (в тому числі для діабетиків), крупи, свинина, 
яловичина, м'ясо птиці (кури), яйця курячі, м’ясні та 
ковбасні вироби (крім сирокопчених та сиров’ялених), 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2161
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2161
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=638
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=638
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вето 
(05.09.2008) 

молоко, сметана, кефір, ряжанка, сири кисломолочні, 
масло, сіль, цукор, олія (соняшникова, кукурудзяна), овочі 
(картопля, капуста білокачанна, буряк, морква). 
2. Надання Кабінету Міністрів України права доповнювати 
та уточнювати зазначений перелік. 
3. Встановлення граничної сумарної торгівельної 
надбавки (націнки) на зазначені продукти харчування на 
рівні не вище, ніж 15 відсотків від оптово-відпускної ціни 
виробника (митної вартості) до кінцевого споживача.  
4. Покладання на підприємства оптової та роздрібної 
торгівлі незалежно від форм власності обов’язку 
проводити розрахунки з товаровиробниками 
(постачальниками) соціально-значимих продуктів 
харчування в термін не пізніше трьох банківських днів з 
дня отримання виручки від реалізації цих продуктів.  
5. Встановлення відповідальності за порушення норм 
цього Закону.  

25. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України з 
прикордонних 
питань»  

20.05.2008  
№ 289-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 378 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

 1. Включення до Закону України «Про Державний кордон 
України» норми, яка передбачає покладання обов’язку 
здійснювати затвердження документів демаркації 
державного кордону на Кабінет Міністрів України, якщо 
інше не передбачено ратифікованими міжнародними 
договорами, а також обов’язок їх зберігання – на 
Державну прикордонну службу України. 
2. Включення до Закону України «Про Державну 
прикордонну службу України» норми, яка передбачає 
обов’язок Державної прикордонної служби України 
зберігання документів демаркації Державного кордону 
України. 

26. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо дитячих 
будинків сімейного 
типу» 

20.05.2008  
№ 290-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 249 
голосів. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. Блок 
Литвина.  

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 

Внесення змін до положення Закону України «Про 
освіту», що встановлює перелік дошкільних навчальних 
закладів, а також Закону України «Про дошкільну освіту», 
що містить перелік типів дошкільних навчальних закладів. 

27. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
державну 
таємницю"

21.05.2008  
№ 293-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 377 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. Блок 
Литвина. 

КПУ 1. Встановлення норми, відповідно до якої керівникам 
центральних органів виконавчої влади, які призначаються 
на посаду Кабінетом Міністрів України, допуск до 
державної таємниці надається розпорядженням Кабінету 
Міністрів України. 
2. Надання права доступу до державної таємниці не лише 
Прем’єр-міністрові України, а й іншим членам Кабінету 
Міністрів України. 

28. "Про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України" з 
пропозиціями 

03.06.2008 
№309-VI
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 226 
голосів. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 
3. Блок 
Литвина. 

Внесення змін до законів України «Про плату за землю», 
"Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові 
вироби", "Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів", "Про ставки акцизного 
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Президента від 
31.05.2008 

збору на тютюнові вироби", "Про ставки акцизного збору 
на спирт етиловий та алкогольні напої", "Про податок на 
додану вартість", Про Збройні Сили України", України 
"Про заходи, спрямовані на  забезпечення  сталого  
функціонування  підприємств 
паливно-енергетичного комплексу", "Про порядок 
погашення зобов'язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами", "Про 
податок з доходів фізичних осіб" тощо. 

29. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
Митний тариф 
України" 
 

03.06.2008 
 
Проект 
№2351-1 
 
Повторно 
прийнято з 
пропозиціям
и 
Президента 
(17.12.2008) 

Терьохін 
С.А. (БЮТ) 

За: 
367голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. 
Позафракційні
. 

1. КПУ. 
2. Блок 
Литвина. 

Внесення змін до Закону України “Про Митний тариф 
України” в основу яких покладено товарні позиції, 
викладені в законопроекті № 2351, поданому Кабінетом 
Міністрів України, в частині відтворення ставок ввізного 
мита на продукцію і товари, які визначені графіком 
тарифних зобов’язань України за товарами на 2008 рік, 
який є невід’ємною частиною Протоколу про вступ 
України до СОТ, прийнятого на засіданні Генеральної 
Ради СОТ 05.02.2008. 

30. «Про внесення 
змін до статті 1 
Закону України 
"Про ставки 
акцизного збору на 
тютюнові вироби"  

31.07.2008  
№ 340-VI 

Н. д.  За: 381 голос. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
3. КПУ. 

Блок Литвина. Встановлення нових ставок акцизного збору у твердих 
сумах з одиниці реалізованого товару, а також ставки 
акцизного збору у процентах з обороту реалізованого 
товару щодо сигарет без фільтра (цигарок) і сигарок з 
фільтром. 

31. «Про затвердження 
Указу Президента 
України "Про 
оголошення 
окремих територій 
Вінницької, Івано-
Франківської, 
Закарпатської, 
Львівської, 
Тернопільської та 
Чернівецької 
областей зонами 
надзвичайної 
екологічної 
ситуації" (від 
29.07.2008 №1-
1/1719) 

31.07.2008 
№338-VI
 

Президент 
України 

За: 439 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- Затвердження відповідно до пункту 31 частини першої 
статті 85 Конституції 
України та статті 6 Закону України "Про зону надзвичайної 
екологічної ситуації" Указу Президента України від 28 
липня 2008 року N 682 "Про оголошення окремих 
територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, 
Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей 
зонами надзвичайної екологічної ситуації". 
 
 

32. «Про підвищення 
престижності 
шахтарської праці» 

02.09.2008  
№ 345-VI 

Турманов 
В.І. (Партія 
регіонів) 
Волинець 
М.Я. (БЮТ) 

За: 446 осіб. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 

- 1. Встановлення додаткових пільг і гарантій для 
видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і 
рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників 
шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних 
роботах повний робочий день, та членів їх сімей. 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=979
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=979
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5525
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5525
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5417
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5417


Королевсь
ка Н.Ю. 
(БЮТ) 
Кожем'якін 
А.А. (БЮТ) 
Звягільськ
ий Ю.Л. 
(Партія 
регіонів) 

4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

2. Регламентація таких питань: умови оплати праці; 
особливості оподаткування доходів шахтарів; особливості 
здобуття освіти шахтарями та їх дітьми; особливості 
забезпечення житлом шахтарів і членів їх сімей; надання 
державної соціальної підтримки сім'ям шахтарів, що 
постраждали на виробництві; особливості пенсійного 
забезпечення; порядок оздоровлення працівників. 

33. «Про внесення 
змін до статті 4 
Закону України 
"Про податок з 
доходів фізичних 
осіб"

02.09.2008  
№ 347-VI 
 
Не набрав 
чинності  
(з 1 січня 
2009 року) 
 

Турманов 
В.І. (Партія 
регіонів) 

За: 423 
голоси. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- Внесення змін до норми, відповідно до якої до доходів, які 
не включаються  до  складу загального місячного або 
річного оподатковуваного доходу, належить вартість 
вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в 
обсягах та за переліком професій, що встановлюються 
Кабінетом Міністрів України, платнику податку з числа 
осіб, що перебувають у трудових відносинах з 
вугледобувним підприємством, а 
також: непрацюючому пенсіонеру, що має стаж роботи на 
таких підприємствах не менш ніж 10 років на підземних 
роботах або не менш ніж 20 років на поверхні; особі, яка 
отримала інвалідність внаслідок каліцтва або 
професійного захворювання під час роботи на такому 
підприємстві; члену сім'ї загиблого працівника такого 
підприємства, що отримує пенсію внаслідок втрати 
годувальника. При виплаті грошової компенсації вартості 
такого вугілля та вугільних брикетів її сума не 
включається до складу загального оподатковуваного 
доходу платника податку. 

34. «Про 
оздоровлення та 
відпочинок дітей» 

04.09.2008 
№375-VI
  
Не набрав 
чинності (з 1 
січня 2009 
року) 

Хара В.Г. 
(Партія 
регіонів) 
Бондарчук 
І.М. (СПУ)
Сухий Я.М. 
(Партія 
регіонів) 

За: 331 голос. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС Закріплення основних засад державної політики у сфері 
оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, 
правові, фінансові та організаційні засади утворення і 
діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
права, обов'язки та відповідальність усіх учасників 
процесу. 
 

35. "Про 
Дисциплінарний 
статут Державної 
служби 
спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації 
України" з 
пропозиціями 
Президента 
України від 
13.04.2007 

04.09.2008 
№0856 
 
Вручено 
висновок 
комітету до 
пропозицій 
Президента 
(09.12.2008) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 358 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС Проектом Дисциплінарного статуту Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України 
визначаються: 
- сутність службової дисципліни, відповідальність осіб 
рядового і начальницького складу Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо 
її додержання, облік заохочень і дисциплінарних стягнень; 
- обов’язки осіб рядового і начальницького складу 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України щодо дотримання службової 
дисципліни; 
- види заохочень, порядок їх застосування; 
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http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8693
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8693
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8786
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8786
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=833
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=833
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5525
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5525
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2103&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2103&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2103&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2103&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2103&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=3464&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=3464&skl=6
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- види стягнень за порушення службової дисципліни, 
порядок їх накладення та виконання; 
- порядок оскарження дисциплінарних стягнень.  

36. «Про забезпечення 
реалізації 
житлових прав 
мешканців 
гуртожитків» 

04.09.2008 
№500-VI
 
Не набрав 
чинності (з 1 
січня 2009 
року) 
 

Рибак В.В. 
(Партія 
регіонів) 
Баранов 
В.О. (Блок 
Литвина) 
Волинець 
Є.В. (КПУ) 

За: 359 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС Закріплення регулювання правових, майнових, 
економічних, соціальних, організаційних питань щодо 
забезпечення реалізації конституційного права на житло 
громадян, які тривалий час на законних підставах 
проживають у гуртожитках, призначених для проживання 
одиноких громадян або для проживання сімей. 

37. «Про внесення 
зміни до Закону 
України "Про 
прокуратуру" щодо 
порядку 
звільнення 
Генерального 
прокурора 
України»  

04.09.2008  
№ 502-VI 

Лавринови
ч О.В. 
(Партія 
регіонів) 
Портнов 
А.В. (БЮТ) 
 

За: 379 
голосів. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС Закріплення положення, відповідно до якого Генеральний 
прокурор України призначається на посаду та 
звільняється з посади за згодою Верховної Ради України 
Президентом України. 
 

38. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
сприяння 
будівництву» 

16.09.2008 
№ 509-VI 

Сербін 
Ю.С. (БЮТ) 
Куйбіда 
В.С. (НУНС) 
Кучеренко 
О.Ю. 
(НУНС)

За: 402 
голосів. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- Серед основних новел: 
1. Внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення з метою встановлення відповідальності 
за недодержання державних стандартів, норм і правил під 
час підготовчих робіт по проектуванню та будівництву. 
2. Внесення змін до Земельного кодексу України, зокрема 
– щодо регламентації: порядку продажу земельних 
ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових 
договорів або на конкурентних засадах; порядку 
врахування громадських і приватних інтересів при 
плануванні і забудові територій. 
3. Регламентація адміністративних правопорушень у 
сільському господарстві, а також порушень ветеринарно-
санітарних правил, правопорушень на транспорті в галузі 
шляхового господарства і зв’язку. 

39. «Про внесення 
зміни до статті 67 
Господарського 
процесуального 
кодексу України 
щодо забезпечення 
позову»  

17.09.2008  
№ 513-VI 

Портнов 
А.В. (БЮТ) 
Оніщук 
М.В. 
(НУНС) 
Притика 
Д.М. 
(Партія 
регіонів) 
 

За: 349 осіб. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС Закріплення норми про забезпечення позову шляхом 
встановлення заборони: проводити загальні збори 
акціонерів або учасників 
господарського товариства та приймати ними рішення; 
надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, 
депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів, 
інформацію про акціонерів або учасників господарського 
товариства для проведення загальних зборів товариства; 
участі акціонерів або учасників у загальних зборах 
товариства, визначення правомочності загальних зборів 
акціонерів або учасників господарського товариства. 

40. «Про акціонерні 
товариства»   

17.09.2008  
№ 514-VI 

Кабінет 
Міністрів 

За: 358 
голосів. 

НУНС 1. Визначення порядку створення, діяльності, припинення, 
виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2281
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11151
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11151
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11135
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11135
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=740
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=740
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=740
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=8703&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=8703&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2287&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8699
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8699
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5428
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5428
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8847
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8847
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8847
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8847
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Не набрав 
чинності  
(з 29 квітня 
2009 року) 

України 1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

та обов'язки акціонерів. 
2. Регламентація діяльності державних акціонерних 
товариств та державних холдингових компаній, єдиним 
засновником та акціонером яких є держава в особі 
уповноважених державних органів, регулюється цим 
Законом, з урахуванням особливостей, передбачених 
спеціальними законами.  
3. Виділення особливостей створення акціонерних 
товариств у процесі приватизації та корпоратизації, їх 
правового статусу та діяльності у період до виконання 
плану приватизації (розміщення акцій) визначаються 
законодавством про приватизацію та корпоратизацію. 
4. Визначення порядку створення, припинення 
акціонерного товариства, одержання у власність або в 
управління акцій та набуття іншим чином права контролю 
над товариством здійснюється з дотриманням 
законодавства про захист економічної конкуренції. 

41.  «Про 
Загальнодержавну 
цільову екологічну 
програму 
поводження з 
радіоактивними 
відходами»  

17.09.2008  
№ 516-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 359 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС 1. Закріплення Загальнодержавної цільової екологічної 
програми поводження з радіоактивними відходами. 
2. Внесення змін до Законів України "Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про поводження з 
радіоактивними відходами". 
3. Зобов’язання Кабінету Міністрів України протягом 
шести місяців з дня набрання чинності цим законом 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до 
нового регулювання. 

42.  «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо поводження 
з радіоактивними 
відходами»  

17.09.2008  
№ 515-VI  
 
Не набрав 
чинності  
(з 1 січня 
2009 року) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 340 осіб 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС Внесення змін до законів України «Про охорону 
навколишнього природного середовища", "Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Про  
поводження  з радіоактивними відходами".  
 
 
 

43. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо державної 
підтримки 
книговидавничої 
справи в Україні» 

18.09.2008  
№ 521-VI 
 
Не набрав 
чинності (з 1 
січня 2009 
року) 

Царьов 
О.А. 
(Партія 
регіонів) 
Яворівськи
й В.О. 
(БЮТ) 
Янковськи
й М.А. 
(Партія 
регіонів) 

За: 402 
голоси. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 
 

- Внесення змін до законів України "Про Єдиний митний 
тариф", "Про податок на  додану  вартість", "Про  
оподаткування  прибутку  підприємств", "Про видавничу 
справу", "Про державну підтримку книговидавничої 
справи в Україні" з метою стимулювання розвитку 
книговидавничої справи в України. 
 
 
 
 
 

44.  «Про внесення 
змін до статей 46 
та 50 Закону 
України "Про 

18.09.2008  
№ 520-VI 
 

Потіиков 
М.Ю. (БЮТ) 

За: 322 
голоси. 
1. Парія 
регіонів. 

НУНС 1. Визначення підстав скликання сесії місцевої ради 
секретарем ради у разі у разі невмотивованої відмови 
сільського, селищного, міського голови, голови районної у 
місті, районної, обласної ради або неможливості його 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5560
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5560
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=394
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=394
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2315
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2315


місцеве 
самоврядування в 
Україні"  

2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

скликати сесію ради.  
2. Встановлення обов’язку особистого підписання 
протоколів сесій і рішень сільської, селищної, міської 
ради.  
3. Встановлення порядку обрання секретаря сільської, 
селищної, міської ради. 
4. Зобов’язання сільських, селищних, міських, обласних, 
районних, районних у містах рад у тримісячний строк з 
дня набрання цим законом чинності привести свої 
рішення у відповідність до його вимог. 

45. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України з питань 
регулювання 
підприємницької 
діяльності» 

18.09.2008  
№ 523-VI 

Плотніков 
О.В. 
(Партія 
регіонів) 
Королевсь
ка Н.Ю. 
(БЮТ)
 

За: 404 
голосів. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС 1. Внесення змін до Господарського кодексу України щодо 
класифікації підприємств на малі, середні та великі. 
2. Визначення у Законі України «Про державну підтримку 
малого підприємництва» поняття «юридичні особи». 

46.  «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо недопущення 
захоплення 
підприємств, 
установ, 
організацій»  

18.09.2008 № 
540-VI 

Портнов 
А.В. (БЮТ)
Олійник 
С.В. (БЮТ) 
 

За: 351 
голосів. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС 1. Закріплення у Закону України «Про міліцію» обов’язок 
надавати допомогу державному виконавцю при 
проведенні ним виконавчих дій, передбачених законом. 
2. Включення до Закону України «Про виконавче 
провадження» положення, відповідно до якого при 
виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів 
управління та посадових осіб підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності можуть 
залучатися виключно працівники органів внутрішніх 
справ, а залучення інших осіб у процесі виконання таких 
рішень не допускається. 

47.  «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
ветеринарну 
медицину"  

18.09.2008  
№ 538-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 330 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. Блок 
Литвина. 

1. НУНС. 
2. КПУ. 

Визначення у законі таких термінів:  
- забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, 
зокрема мікроорганізми та їх частини, або хімічна 
речовина (пестициди, токсини), залишки ветеринарних 
препаратів, у тому числі гормонів, заспокійливих і 
тиреостатичних речовин, антибіотиків, солі 
неорганічних речовин, радіоактивні речовини і продукти їх 
розпаду або інші речовини, що перевищують 
максимальну межу залишків, встановлену  міжнародними 
стандартами, інструкціями та рекомендаціями, і можуть 
бути небезпечними для здоров'я тварин та людей; 
- максимальна межа залишків (максимально допустимий 
рівень залишків) - максимально допустимий вміст діючої 
речовини  
ветеринарних препаратів та їх метаболітів (продуктів 
перетворення в живих системах) і токсикантів у живих 
тваринах, неїстівних продуктах тваринного походження та 
кормах, перевищення якого може негативно вплинути на 
здоров'я тварин та людей, що встановлюється 
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http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8840
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8840
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8840
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8693
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8693
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8693
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8699
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8699
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8833
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8833


ветеринарно-санітарними заходами або, якщо такі 
показники в заходах не існують, встановлюється на 
рівнях, рекомендованих відповідними міжнародними 
організаціями;  
- прийнятна ідентифікація - ідентифікація, що передбачає: 
для великої і дрібної рогатої худоби, коней, свиней, собак 
та кішок - повсюдну ідентифікацію та облік в 
індивідуальному порядку за допомогою неповторюваного 
ідентифікатора; для свійської птиці, птахів, бджіл, комах, 
риб, ракоподібних, молюсків, жаб, амфібій та рептилій - 
колективну ідентифікацію за епідеміологічною одиницею 
або групою належності за допомогоюнеповторюваного 
групового ідентифікатора; для інших товарів -наявність 
маркування. 

48. Акт Регламент 
Верховної Ради 
України 

19.09.2008 
N 547-VI 
 
Акт 
підписано 
(24.09.2008) 

Єфремов 
О.С. 
(Партія 
регіонів) 
Сас С.В. 
(БЮТ) 
Коваль 
В.С. (НУНС) 
Литвин 
Ю.О. (Блок 
Литвина) 

За: 349 
голосів. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС 1. Закріплення правових засад діяльності Верховної Ради 
України. 
2. Визначення порядку організації роботи Верховної Ради 
України (зокрема – організація та підготовка розгляду 
питань на сесії; організація і ведення пленарних засідань, 
обговорення питань на них, голосування; порядок 
прийняття рішень; дотримання дисципліни та норм етики 
під час пленарних засідань тощо). 
3. Визначення порядку формування органів Верховної 
Ради України. 
4.Регламентація функціонування коаліції депутатських 
фракцій у Верховній Раді України, а також парламентської 
опозиції. 
5. Визначення порядку створення комітетів Верховної 
Ради України, тимчасових спеціальних і тимчасових 
слідчих комісій. 
6. Регламентація законодавчої процедуру, порядку 
прийняття постанов та інших актів Верховної Ради 
України, а також порядку розгляду питань за 
спеціальними процедурами. 
7. Визначення порядку затвердження державного 
бюджету та контролю за його виконанням.  

49.  «Про Перелік 
пам'яток 
культурної 
спадщини, що не 
підлягають 
приватизації»  

23.09.2008  
№ 574-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 359 осіб 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

НУНС 1. Затвердження переліку пам’яток культурної спадщини, 
які не підлягають приватизації. 
2. Внесення змін до Законів України "Про оренду 
державного та комунального майна" та "Про охорону 
культурної спадщини" у зв’язку із затвердженням переліку 
пам’яток культурної спадщини, які не підлягають 
приватизації. 
3. Визнання таким, що втратив чинність, Закону України 
"Про тимчасову заборону приватизації пам'яток 
культурної спадщини". 

50.  «Про 
сільськогосподарс

23.09.2008  
№ 575-VI 

Гладій М.В. 
(БЮТ)

За: 279 
голосів. 

1. НУНС. 
2. КПУ. 

Мета закону – визначення правових, організаційних та 
економічних основ підготовки і проведення 
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ький перепис» Рижук С.М. 
(Партія 
регіонів) 
 

1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. Блок 
Литвина. 
 

сільськогосподарського перепису, оброблення, 
узагальнення, поширення та використання його 
результатів, а також регулює відносини суб'єктів 
сільськогосподарського перепису, визначає їх права, 
обов'язки та відповідальність, установлює гарантії 
держави щодо захисту конфіденційної інформації, 
отриманої у процесі проведення сільськогосподарського 
перепису. 

51. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
державної 
підтримки сімей, 
які усиновили 
дитину з числа 
дітей-сиріт або 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування» 

23.09.2008  
№ 573-VI 
 
Не набрав 
чинності  
(з 1 січня 
2009 року) 
 

Президент 
України 

За: 392 
голоси. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 
 

- 1. Внесення змін до Кодексу законів про працю України, 
відповідно до якої жінкам, які усиновили дитину старше 
трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка 
у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 
календарних днів без урахування  святкових  і неробочих  
днів  після  набрання законної сили рішенням про 
усиновлення дитини; ця відпустка може бути використана 
також батьком дитини. 
2. Доповнення Закону України "Про відпустки" нормою, 
яка регламентує порядок надання відпустки у зв’язку з 
усиновленням дитини.  
3.Доповнення Закону України "Про державну допомогу 
сім'ям з дітьми" нормою, яка регламентує надання 
допомоги при усиновленні дитини. 

52. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
вдосконалення 
регулювання 
відносин у сфері 
забезпечення 
безпеки 
дорожнього руху» 

24.09.2008  
№ 586-VI 

Президент 
України 

За: 386 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- 1. Закріплення норм, які регламентують і кваліфікують: 
відповідальність власників (співвласників) транспортних 
засобів; порядок проведення громадських робіт; 
порушення правил перевезення пасажирів при наданні 
послуг з перевезення пасажирів; залишення місця 
дорожньо-транспортної пригоди; порушення порядку 
встановлення і використання спеціальних світлових або 
звукових сигнальних пристроїв; порушення порядку 
перевірки технічного стану транспортного засобу; 
порушення правил дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів та правил проїзду великогабаритних і 
великовагових транспортних засобів автомобільними 
дорогами, вулицями та залізничними переїздами; 
невиконання законних вимог посадових осіб органу 
технічного нагляду Міністерства аграрної політики 
України; невиконання законних вимог посадових осіб 
Державної автомобільної інспекції Міністерства 
внутрішніх справ України; провадження про виконання 
постанови про застосування громадських робіт тощо. 
2. Викладення у новій редакції норм, які регламентують і 
кваліфікують: порушення водіями правил експлуатації 
транспортних засобів, правил користування ременями 
безпеки або мотошоломами; експлуатація водіями 
транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових 
частин яких не відповідають записам у реєстраційних 
документах; перевищення водіями транспортних засобів 
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встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на 
заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та 
порушення інших правил дорожнього руху; порушення 
правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження 
транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого 
майна; керування транспортними засобами особами, які 
не мають відповідних документів або не пред'явили їх для 
перевірки; випуск на лінію транспортних засобів, 
технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам 
або без необхідних документів, передбачених 
законодавством; порушення або невиконання правил, 
норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 
дорожнього руху; керування транспортними засобами або 
суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість 
реакції; порушення правил надання послуг та вимог 
безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи 
вантажів автомобільним транспортом; пошкодження 
автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, 
залізничних переїздів і технічних засобів регулювання 
дорожнього руху, створення перешкод для руху та 
невжиття необхідних заходів щодо їх усунення тощо. 

53. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо розвитку 
державних 
аварійно-
рятувальних служб 
і здійснення 
заходів у сфері 
запобігання 
надзвичайним 
ситуаціям 
техногенного та 
природного 
характеру»  

24.09.2008  
№ 587-VI 

Артеменко 
Ю.А. 
(НУНС) 
 

За: 238 
голосів. 
1. БЮТ. 
2. КПУ. 
3. Блок 
Литвина. 

1. Партія 
регіонів. 
2. НУНС. 

Внесення змін до Законів України "Про аварійно-
рятувальні служби" та «Про захист населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру". 

54. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
правові засади 
цивільного 
захисту" (щодо 
техногенної 
безпеки)» 

24.09.2008 
0939 
 
Вручені 
пропозиції 
Президента 
до закону 
(21.10.2008) 

Матвієнков 
С.А. (СПУ)
Бойко В.С. 
(СПУ) 
Майко В.І. 
(НУНС) 
 

За: 282 
голоси. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина 

НУНС Внесення змін до деяких положень Закону України "Про 
правові засади цивільного захисту" з метою унормування 
питання діяльності Міністерства у сфері цивільного 
захисту та техногенної безпеки.  

55. «Про внесення 25.09.2008 Левченко За: 331 голос. НУНС 1. Внесення змін до норми Кодексу України про 
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змін до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
протидії 
насильству в сім'ї» 

№599-VI
 
Не набрав 
чинності  
(з 1 січня 
2009 року) 

К.Б. (НУНС) 
Шпиг Ф.І. 
(НУНС)  
Малиновсь
кий О.П. 
(НУНС) 
 

1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина 

адміністративні правопорушення, яка кваліфікує вчинення 
насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або не 
проходження корекційної програми. 
2. Внесення змін до Закону України "Про попередження 
насильства в сім'ї" з метою визначення правового змісту 
понять «слени сім’ї», «корекційна програма», 
регламентації повноважень відповідних підрозділів 
органів внутрішніх справ щодо попередження насильства 
в сім'ї. 

56. «Про внесення 
змін до статей 155 
та 156 
Кримінального 
кодексу України 
щодо 
відповідальності 
за розбещення 
неповнолітніх»  

25.09.2008 
№ 600-VI 

Левченко 
К.Б. (НУНС) 
Малишев 
В.С. 
(Партія 
регіонів) 
Шпиг Ф.І. 
(НУНС) 

За: 324 
голоси. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина 

НУНС Встановлення санкції за статеві зносини з особою, яка не 
досягла статевої зрілості, а також розбещення 
неповнолітніх у вигляді обмеження або позбавлення волі 
на строк до п’яти років; за ті самі дії, вчинені щодо 
малолітньої особи батьками, вітчимом, мачухою, 
опікуном, піклувальником або особою, на яку покладено 
обов’язок виховання чи піклування, або якщо такі дії 
призвели до безпліддя або тяжких наслідків – 
позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

57. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
електроенергетику
" та до Закону 
України "Про 
альтернативні 
джерела енергії" 
(щодо 
встановлення 
спеціальних 
"зелених" тарифів 
на електричну та 
теплову енергію)» 

25.09.2008 
№601-VI
 

Бронніков 
В.К. (Партія 
регіонів) 
Сільченко 
В.А. (СПУ) 
 

За: 359 
голосів. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина 

НУНС 1. Доповнення Закону визначеннями термінів: 
- зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким 
закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах 
електроенергетики, що використовують альтернативні 
джерела енергії (крім доменного та 
коксівного газів, а з використанням гідроенергії - 
вироблена лише малими гідроелектростанціями);  
- мала гідроелектростанція - електрична станція, що 
виробляє електричну енергію за рахунок використання 
гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 
10 МВт". 
2. Доповнення змісту статей, які регламентують: 
функціонування оптового ринку електричної енергії 
України; загальні принципи встановлення тарифів на 
енергію; порядок встановлення особливого режиму 
охорони на території забороненої зони та контрольованої 
зони гідроелектротехнічних споруд. 

58. «Про затвердження 
Загальнодержавної 
цільової науково-
технічної космічної 
програми України 
на 2008-2012 роки» 

30.09.2008  
№ 608-VI 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 365 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- 1. Затвердження Загальнодержавну цільову науково-
технічну космічну програму України на 2008-2012 роки.  
2. Покладання на Кабінет Міністрів України обов’язку під 
час підготовки проекту закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік передбачати виділення коштів 
для здійснення заходів, визначених Загальнодержавною 
цільовою науково-технічною космічною програмою 
України на 2008-2012 роки, виходячи з фінансових 
можливостей Державного бюджету України. 

59. «Про внесення 
змін до Закону 

01.10.2008  
№ 614-VI 

Кабінет 
Міністрів 

За: 340 
голосів. 

НУНС Деталізація положень законодавства про нотаріат в 
Україні з метою приведення їх у відповідність правових 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=5378&skl=6
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України "Про 
нотаріат"  

України 1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина 

реалій. 
1. Покладання обов’язку вчиняти нотаріальні дії у 
населених пунктах, де немає нотаріусу, на 
уповноважених на це осіб органів місцевого 
самоврядування. 
2. Деталізація положення про державне регулювання 
нотаріальної діяльності. 
3. Зміна положень, які визначають: статус нотаріуса, 
сутність в порядок збереження нотаріальної таємниці, 
гарантії нотаріальної діяльності, особливості статусу та 
роботи кваліфікаційної нотаріальної комісії, статус 
стажиста нотаріуса, поняття та спосіб утворення 
нотаріальних округів, правила ведення нотаріального 
діловодства і звітності, організацію роботи державних 
нотаріальних контор, порядок реєстрації приватної 
нотаріальної діяльності, порядок страхування цивільно-
правової відповідальності нотаріуса тощо. 

60. «Про внесення 
змін до статей 304 
та 323 
Кримінального 
кодексу України 
щодо посилення 
відповідальності 
за злочини проти 
сім'ї та дітей»  

01.10.2008  
№ 616-VI 
 

Левченко 
К.Б. (НУНС)
Малишев 
В.С. 
(Партія 
регіонів)
Шпиг Ф.І. 
(НУНС) 

За: 316 
голосів. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина 

НУНС 1. Встановлення санкції за втягнення неповнолітнього у 
злочинну діяльність (стаття 304) у вигляді позбавлення 
волі на строк від трьох до семи років; за ті самі дії, вчинені 
щодо малолітньої особи батьками, вітчимом, мачухою, 
опікуном, піклувальником або особою, на яку покладено 
обов’язок виховання чи піклування – позбавлення волі на 
строк від чотирьох до семи років. 
2. Встановлення санкції за спонукання неповнолітніх до 
вживання допігну батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, 
опікуном чи піклувальником або особою, на яку покладено 
обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про 
нього, його тренером, або повторно, або особою, яка 
раніше вчиняла злочини, пов’язані із вживанням, 
виробництвом і розповсюдженням наркотиків, у вигляді 
обмеження або позбавлення волі від двох років, ті самі 
дії, вчинені щодо двох і більше осіб або із завданням 
шкоди здоров’ю – обмеженням або позбавленням волі на 
строк до трьох років; у разі істотної шкоди здоров’ю 
потерпілого – позбавленням волі на строк від трьох до 
восьми років. 

61. «Про нормативно-
правові акти» 

01.10.2008  
 
Проект 
№1343-1 
 
Вручені 
пропозиції 
Президента 
до закону 
(30.10.2008) 

Лавринови
ч О.В. 
(Партія 
регіонів) 

За: 321 
голосів. 
1. Парія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина 

НУНС 1. Визначення сфери застосування закону, суб’єкти 
нормотворення, надаються визначення основних темінів, 
що сприятиме більш чіткому застосуванню його норм. 
2. Закріплення видів, форм та ієрархії нормативно-
правових актів. 
3. Регламентація техніки нормопроектування і 
нормотворчого процесу. 
4. Визначення порядку державної реєстрації, 
систематизації та офіційного оприлюднення нормативно-
правових актів. 
5. Встановлення порядку реалізації нормативно-правових 
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http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=8809&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=8809&skl=6
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http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=8820&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=8820&skl=6
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актів. 
62. «Про внесення 

змін до 
Кримінального та 
Кримінально-
процесуального 
кодексів України 
(щодо 
використання 
дитини для 
жебракування)» 

01.10.2008 
 
Проект № 
0981 
 
Вручено 
висновок 
комітету до 
пропозицій 
Президента 
від 28.10.2008 
(17.12.2008) 

Мірошниче
нко Ю.Р. 
(Партія 
регіонів) 

За: 323 
голоси. 
1. Парія регіон 
партія ів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина 

НУНС Встановлення кримінальної відповідальності за 
використання дитини для жебракування, як одного з 
стримуючих вчинення таких дій факторів, забезпечення 
належного захисту прав та інтересів дітей, а також 
попередження поширення жебрацького “бізнесу” з 
використанням дітей, в тому числі немовлят. 

63. «Про першочергові 
заходи щодо 
запобігання 
негативним 
наслідкам 
фінансової кризи 
та про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України» вiд  
 

31.10.2008  
№ 639-VI 

Президент 
України 

За: 243 
голоси. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. Блок 
Литвина. 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 

Забезпечення конституційних прав громадян, 
гарантування економічної безпеки держави, мінімізації 
можливих збитків для економіки та фінансової системи 
України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину 
промислово розвинутих 
країн. 
1. Створення Стабілізаційного фонду за рахунок 
надходжень від приватизації державного майна, а також 
цільового розміщення державних цінних паперів з метою 
використання його коштів на кредитування, розвиток 
внутрішнього попиту на товари вітчизняного виробництва, 
фінансову допомогу банкам. 
2. Залучення держави в особі Міністерства фінансів 
України до процесу формування статутних капіталів 
банків. 
3. Прискорення капіталізації банків, а також 
запровадження мораторію на розподіл чистого прибутку 
банків. 
4. Запровадження спеціального режиму оподаткування 
діяльності у сфері сільського і лісового господарства і 
рибальства. 

64. «Про амністію» 12.12.2008 
№ 660-VI

Президент 
України 

За: 393 
голоси. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- Оголошення амністії та поширення її дії на ті категорії 
засуджених, які найбільш незахищені та вразливі 
соціально: на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які 
мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів, до 
інвалідів першої, другої та третьої груп, хворих на 
туберкульоз, онкологічні захворювання тощо. Внаслідок 
застосування амністії згідно з положеннями цього 
законопроекту з місць позбавлення та обмеження волі 
передбачається звільнити більше 3 тисяч осіб зазначеної 
категорії. 

65. "Про заходи, 
спрямовані на 
забезпечення 
сталого 

16.12.2008 
№670-VI
 

Тітенко 
С.М. 
(Партія 
регіонів) 

За: 381 голос. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 

- Внесення змін до України «Про заходи, спрямовані на 
забезпечення сталого функціонування підприємств 
паливно-енергетичного комплексу» у частині уточнення 
строку дії процедури погашення заборгованості для 



 21 

функціонування 
підприємств 
паливно-
енергетичного 
комплексу" 

Мартиненк
о М.В. 
(НУНС) 
Зарубінськ
ий О.О. 
(Блок 
Литвина) 

3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

підприємств паливно-енергетичного. 

66. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо черговості 
задоволення вимог 
страхувальників в 
разі ліквідації 
страховика» 

17.12.2008 
№675-VI
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 389 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- Внесення змін до Законів України „Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом”, „Про страхування” з метою захисту інтересів 
страхувальників в частині черговості та порядку 
задоволення їх вимог в разі ліквідації страховика. 

67. "Про внесення змін 
до Закону України 
"Про Митний 
тариф України" з 
пропозиціями 
Президента 
України від 
13.05.2008 

17.12.2008 
№ 676-VI
 

Терьохін 
С.А. (БЮТ) 

За: 233 
голоси. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. Блок 
Литвина. 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 
 

Внесення змін до Закону України “Про Митний тариф 
України” в основу яких покладено товарні позиції, 
викладені в законопроекті № 2351, поданому Кабінетом 
Міністрів України, в частині відтворення ставок ввізного 
мита на продукцію і товари, які визначені графіком 
тарифних зобов’язань України за товарами на 2008 рік, 
який є невід’ємною частиною Протоколу про вступ 
України до СОТ, прийнятого на засіданні Генеральної 
Ради СОТ 05.02.2008. 

68. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
захист від 
недобросовісної 
конкуренції" 

18.12.2008 
№ 689-VI
 
Не набрав 
чинності 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 411 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

 Вдосконалення матеріальних норм щодо захисту від 
недобросовісної конкуренції, узгодження процесуальних 
норм Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» із відповідними положеннями Законів 
України «Про захист економічної конкуренції» та «Про 
Антимонопольний комітет України». 

69. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
Національну раду 
України з питань 
телебачення і 
радіомовлення" 
(щодо порядку 
припинення 
повноважень 
членів 
Національної ради) 

18.12.2008 
 
Проект 
№0953 
 
 Вручені 
пропозиції 
Президента 
до закону 
(26.12.2008) 

Бондаренк
о О.А. 
(Партія 
регіонів) 

За: 226 
голосів. 
1. БЮТ. 
2. КПУ. 
3. Блок 
Литвина. 

1. Партія 
регіонів. 
2. НУНС. 

Внесення змін до статей 8 і 16 Закону України “Про 
Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення”, визначивши: 
- можливість Верховної Ради України та Президента 
України достроково припиняти повноваження 
призначених ними членів Національної ради шляхом 
висловлення недовіри Національній раді за результатами 
її щорічного звіту; 
- порядок дострокового припинення повноважень членів 
Нацради у зв’язку із висловленням їй недовіри за 
результатами розгляду щорічного звіту Верховною Радою 
України та/або Президентом України. 
 

70. «Про внесення 18.12.2008 Хара В.Г. За: 231 голос. 1. БЮТ. Встановлення порядку визначення єдиного базового 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2103


змін до статті 4 
Закону України 
"Про прожитковий 
мінімум" (щодо 
затвердження 
прожиткового 
мінімуму) 

 
Проект 
№1034 
 
Вручені 
пропозиції 
Президента 
до закону 
(08.01.2009) 

(Партія 
регіонів) 
Стоян О.М. 
(Партія 
регіонів) 
Сухий Я.М. 
(Партія 
регіонів) 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 

2. НУНС. 
3. Блок 
Литвина. 

стандарту – прожиткового мінімуму, стосовно розрахунку 
вартісної величини для забезпечення нормального 
функціонування організму людини, збереження його 
здоров’я, забезпечення мінімального набору послуг, 
необхідних для задоволення основних соціальних і 
культурних потреб особистості. 

71. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
вдосконалення 
фінансових 
механізмів 
здійснення 
інвестицій у 
будівництво 
житла) (друге 
читання) 

18.12.2008 
 
Закон 
прийнято 
(Проект 
№1418) 

Каракай 
Ю.В. 
(Партія 
регіонів) 
Коваль 
В.С. (НУНС) 
Чорноволе
нко О.В. 
(НУНС) 
Ляшко О.В. 
(БЮТ) 
Клименко 
О.І. (НУНС) 
Писаренко 
В.В. (БЮТ) 

За: 242 
голоси. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. Блок 
Литвина. 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 

Внесення змін до Цивільного кодексу України, 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
законів України “Про фінансово-кредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю”, “Про планування і забудову територій”, 
“Про цінні папери та фондовий ринок” з метою 
визначення правових, організаційних та економічних 
засад підтримки забезпечення громадян житлом, 
прискорення житлового будівництва та розвиток ринку 
житла. 
Закону України “Про страхування”. 
 Законопроектом визначено, що сферою його 
застосування є сектор житлового будівництва. 

72. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
інститути 
спільного 
інвестування 
(пайові та 
корпоративні 
інвестиційні 
фонди)" 

18.12.2008 
№ 693-VI
 
Не набрав 
чинності 

Прасолов 
І.М. (Партія 
регіонів) 
Клименко 
О.І. (НУНС) 
 

За: 248 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 
3. Блок 
Литвина. 

1. БЮТ. 
2. НУНС. 

Уточнення термінології Закону України «Про інститути 
спільного інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)» та внесення змін, пов’язаних з 
прийняттям Цивільного кодексу України та деяких законів 
України. 

73. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
мінімізації впливу 
фінансової кризи 
на розвиток 
автомобілебудува
ння та інших 
галузей 
вітчизняної 
промисловості)» 

18.12.2008 
 
Проект 
№3430 
 
Передано на 
розгляд 
комітету 
(12.01.2009) 

Королевсь
ка Н.Ю. 
(БЮТ) 
Крайній 
В.Г. (БЮТ) 
Горбаль 
В.М. 
(Партія 
регіонів) 
Бабурін 
О.В. (КПУ) 
 

За: 370 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 
 

НУНС Внесення змін до Законів України "Про оподаткування 
прибутку підприємств", "Про Єдиний митний тариф", "Про 
розвиток автомобільної промисловості України", "Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", які 
спрямовані на стимулювання розвитку вітчизняної 
переробної промисловості та відповідають законодавству 
Європейського Союзу та нормам СОТ.  
Запропонованими змінами передбачено: 
- надати право підприємствам переробної промисловості 
застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної 
амортизації основних фондів групи 3; 
- звільнити від сплати ввізного мита обладнання та 
комплектуючі вироби до нього, що не виробляються в 
Україні та ввозяться на митну територію України 
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http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=3464
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http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8693
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8693
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8693
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11169
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11169
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5579
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5579
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5579
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5579
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2337
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2337


 23 

підприємствами переробної промисловості; 
- подовжити до 31 грудня 2013 року дію Закону України 
"Про розвиток автомобільної промисловості України"; 
- віднести виробництво автомобілів, обладнання, 
комплектуючих виробів; розробку та впровадження 
новітніх технологій для складання та виготовлення 
автомобілів до стратегічних напрямків інноваційної 
діяльності. 

74. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
звільнення від 
оподаткування 
грошових коштів, 
які спрямовуються 
на проведення 
новорічно-
різдвяних свят для 
дітей та на 
придбання дитячих 
святкових 
подарунків" (щодо 
вартості і строків 
придбання 
подарунків) 

19.12.2008 
№ 779-VI
  

Хара В.Г. 
(Партія 
регіонів) 
Стоян О.М. 
(Партія 
регіонів) 
Сухий Я.М. 
(Партія 
регіонів) 

За: 367 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- 1. Встановлення нового граничного розміру вартості 
дитячих святкових подарунків, які видаються дітям на 
новорічно-різдвяні свята, без включення до сукупного 
оподатковуваного доходу їх батьків - 8 відсотків місячного 
прожиткового мінімуму на працездатну особу, 
встановленого на 1 січня звітного податкового року; 
2. Збільшення щорічного термін дії цього Закону з 15 
листопада поточного року до 15 січня наступного року. 

75. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо запобігання 
негативним 
наслідкам впливу 
світової 
фінансової кризи 
на розвиток 
агропромислового 
комплексу» 

23.12.2008 
 
Проект 
№3353 
 
Направлено 
на підпис 
Президенту 
(30.12.2008) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 263 
голоси. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

Партія 
регіонів. 

Запровадження заходів щодо запобігання негативних 
наслідків для агропромислового комплексу, зумовлених 
міжнародною фінансовою кризою, шляхом: 
1. Надання права Кабінету Міністрів України 
встановлювати своїм рішенням тариф (ціну) на вартість 
зберігання  відповідного об`єкта цінового регулювання (за 
календарний місяць такого зберігання).  
2. Законодавчого врегулювати комплекс заходів щодо 
банківських кредитів, отриманих сільськогосподарськими 
товаровиробниками у 2005-2008 роках шляхом внесення 
змін до Закону України «Про першочергові заходи щодо 
запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України». 

76. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України з 
метою поліпшення 
стану платіжного 
балансу України у 
зв'язку з світовою 
фінансовою 
кризою» 

23.12.1008 
 
Проект 
№3379 
 
Направлено 
на підпис 
Президенту 
(30.12.2008) 

Терьохін 
С.А. (БЮТ) 

За: 269 
голосів. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 
 

Партія 
регіонів. 

Передбачення вжиття додаткових заходів з тимчасового 
обмеження імпорту товарів по окремим позиціям, що 
мають високі темпи зростання, які не можна пояснити 
звичайною ціновою кон’юнктурою або факторами 
міжнародного розподілу праці. Таке тимчасове 
обмеження має слугувати виключно відновленню 
рівноваги платіжного балансу та не може 
використовуватися для протекціоністських цілей. 

77. «Про доповнення 24.12.2008 Кабінет За: 254 Партія Закріплення регулювання, відповідно до якого установи 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2103
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=3464
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статті 20 Закону 
України "Про 
загальнообов'язко
ве державне 
пенсійне 
страхування" 

№ 795-VI
 

Міністрів 
України 

голоси. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 
 
 

регіонів. банків приймають від страхувальників платіжні доручення 
та інші платіжні документи на видачу (перерахування) 
коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які 
відповідно до цього Закону нараховуються страхові 
внески, та здійснюють видачу (перерахування) 
зазначених коштів лише за умови одночасного подання 
страхувальником платіжних документів про 
перерахування коштів для сплати відповідних сум 
страхових внесків або документів, що підтверджують 
фактичну сплату цих сум у порядку, визначеному 
правлінням Пенсійного фонду України та Національним 
банком України, за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. 

78. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
державну 
соціальну 
допомогу 
малозабезпеченим 
сім'ям" (щодо 
призначення 
допомоги)» 

24.12.2008 
№ 796-VI
  
Не набрав 
чинності 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 397 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- Проект акта розроблено на виконання доручення Кабінету 
Міністрів України від 08.11.07 № 46273/1/1-07 до листа 
ГоловКРУ від 31.10.07 № 28-12/509, з метою 
запровадження обов’язковості врахування певних 
обставин при вирішенні питання про призначення 
допомоги. 

79. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України з 
питань акцизного 
збору» 

25.12.2008 
№ 797-VI
 
Не набрав 
чинності 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 236 
голосів. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. Блок 
Литвина. 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 
 

Підвищення ставки акцизного збору на спирт етиловий, 
алкогольні напої та пиво солодове поетапно та з 
урахуванням рівнів ставок сусідніх країн.  

80. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
внесення змін до 
деяких 
законодавчих актів 
України" (щодо 
ставок рентної 
плати за 
природний газ) 

25.12.2008 
№ 798-VI

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 235 
голосів. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. Блок 
Литвина. 

1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 
 

1. Зміна ставки рентної плати за природний газ (у тому 
числі нафтовий (попутний) газ), який реалізується або 
використовується не для потреб населення, та 
запровадити коригуючий коефіцієнт до цієї ставки за  
аналогією коригуючого коефіцієнта на нафту та газовий 
конденсат. 
2. Здійснення індексації всіх базових нормативів платежів 
за користування надрами для видобування корисних 
копалин, які встановлені в абсолютних показниках,  та 
нормативів збору за спеціальне водокористування в 
частині використання поверхневих та підземних вод. 

81. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо зменшення 
впливу світової 
фінансової кризи 
на сферу 
зайнятості 

25.12.2008 
№ 799-VI
 
Не набрав 
чинності 
 
  

Хара В.Г. 
(Партія 
регіонів)
Шевчук 
О.Б. (БЮТ) 
Сухий Я.М. 
(Партія 
регіонів) 

За: 417 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 

- Внесення змін до Основ законодавства України про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 
законів України „Про зайнятість населення”, „Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття”, „Про розмір внесків на деякі види 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування”. 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2103
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2103
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2103
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=3464
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населення»  Литвина. 
82. «Про запобігання 

впливу світової 
фінансової кризи 
на розвиток 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва» 

25.12.2008  
№ 800-VI
 
Не набрав 
чинності 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 410 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. БЮТ. 
3. НУНС. 
4. КПУ. 
5. Блок 
Литвина. 

- 1. Визначення поняття “доступне житло” та вимоги до 
такого житла. 
2. визначення об’єктів інвестування доступного житла, 
шляхи здешевлення вартості його будівництва, вимоги до 
банків — учасників Програми та порядок здійснення 
оренди доступного житла з викупом, встановлення на 
термін дії цього Закону обмеження розміру кошторисного 
прибутку до 10% від прямих і загальновиробничих витрат 
з будівництва та граничний рівень рентабельності 10% у 
вартості матеріалів та виробів, в тому числі будівельних 
конструкцій, що використовуються в будівництві об’єктів 
Програми.  
3. Внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Господарського кодексу України, 
законів України “Про природні монополії”, “Про 
електроенергетику”, “Про трубопровідний транспорт”, 
“Про планування і забудову територій”, “Про пожежну 
безпеку”, “Про архітектурну діяльність”, “Про інвестиційну 
діяльність”, “Про фінансово-кредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю”, Житлового кодексу Української РСР. 

83. «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
відповідальності 
за 
правопорушення 
на ринку цінних 
паперів» 

25.12.2008 
№ 801-VI
 
Не набрав 
чинності 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 
  

За: 264 
голоси. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

Партія 
регіонів. 

Введення кримінальної відповідальності за 
використання інсайдерської інформації при здійсненні 
операцій з цінними паперами, за шахрайство з цінними 
паперами та за перешкоджання в отриманні 
інформації або спотворенні інформації, яку відповідно 
до чинного законодавства має право отримати 
інвестор (в тому, числі акціонер). 

84. «Про заходи з 
соціального 
захисту населення 
від наслідків 
світової 
фінансової кризи» 

25.12.2008 
 
Проект 
№3344 
 
Направлено 
на підпис 
Президенту 
(30.12.2008) 

Кириленко 
В.А. (НУНС) 
Ляпіна К.М. 
(НУНС) 
В'язівськи
й В.М. 
(НУНС) 
Кульчинсь
кий М.Г. 
(НУНС) 

За: 230 
голосів. 
1. Партія 
регіонів. 
2. КПУ. 
 

1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. Блок 
Литвина. 

1. Тимчасове запровадження на період до 31 грудня 2009 
року заходів жорсткої економії коштів державного та 
місцевих бюджетів, а також коштів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.  
2. Внесення змін до законів України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття», «Про зайнятість населення», «Про 
оплату праці», «Про   загальнообов'язкове   державне 
пенсійне страхування», що стосуються соціального 
захисту громадян. 

85. «Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо уточнення 
завдань 
Міністерства 
оборони України і 

25.12.2008 
 
Проект 
№0932 
 
Направлено 
на підпис 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 251 голос. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

Партія 
регіонів. 

Уточнення завдань Міністерства оборони України і 
Генерального штабу Збройних Сил України з питань 
забезпечення державної політики у сфері оборони, 
здійснення військово-політичного та адміністративного 
управління Збройними Силами України. 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=7879
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=7879
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=3164
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=3164
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Генерального 
штабу Збройних 
Сил України» 

Президенту 
(30.12.2008) 

86. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
Червону книгу 
України" (щодо 
покращення 
охорони рідкісних 
видів тварин та 
рослин) 

25.12.2008 
№ 805-VI
 
Не набрав 
чинності 
 
  

Беспалий 
Б.Я. (НУНС) 
Голуб О.В. 
(КПУ) 
Комар М.С. 
(Партія 
регіонів) 
 

За: 245 
голосів. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

Партія 
регіонів. 

1. Приведення окремих положень Закону України “Про 
Червону книгу України” у відповідність до Закону “Про 
захист тварин від жорстокого поводження”. 
2. Заборона використання рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 
рослинного світу в господарських, комерційних, 
військових цілях та з метою отримання прибутку. 
3. Запровадження державних та місцевих програм з 
охорони рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, а також 
місцевих списків зазначених тварин та рослин з метою 
більш системного та дієвого їхнього захисту. 

87. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
місцеве 
самоврядування в 
Україні" (щодо 
строків 
повноважень 
місцевих рад та їх 
голів) 

25.12.2008 
 
Проект 
№0901 
 
Направлено 
на підпис 
Президенту 
(30.12.2008) 

Богашева 
Н.В. (НУНС) 
Ключковсь
кий Ю.Б. 
(НУНС) 
Цапюк С.К. 
(Партія 
регіонів) 
 

За: 263 
голоси. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

Партія 
регіонів. 

Усунення колізій і непослідовностей Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» шляхом встановлення 
строків повноважень, а саме: 
1) сільський, селищний, міський голова (крім випадків 
дострокового припинення повноважень) здійснює свої 
повноваження до набуття повноважень відповідною 
місцевою радою, обраною на чергових місцевих виборах 
(тобто до відкриття першої сесії нового скликання ради); 
2) дострокове припинення повноважень сільського, 
селищного, міського голови має своїм безпосереднім 
наслідком його звільнення з цієї посади; 
3) місцева рада, обрана на позачергових або перших 
виборах, здійснює свої повноваження до набуття 
повноважень відповідною місцевою радою, обраною на 
чергових місцевих виборах (тобто до відкриття першої 
сесії нового скликання ради); 
4) голова і заступник (заступники) голови районної, 
обласної, районної у місті ради здійснюють свої 
повноваження до набуття повноважень відповідною 
місцевою радою, обраною на чергових чи позачергових 
місцевих виборах (тобто до відкриття першої сесії 
новообраної ради). 

88. «Про внесення 
змін до 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України 
щодо порядку 
вилучення 
документів» 

25.12.2008 
№ 807-VI
 
Не набрав 
чинності 
 

Круць М.Ф. 
(НУНС) 

За: 269 
голосів. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

Партія 
регіонів. 

Встановлення порядку, шляхом внесення змін до 
Кримінально-процесуального кодексу України, у 
відповідності до якого вилучення документів, зокрема під 
час проведення обшуку та виїмки, повинно проводитись із 
залишенням копій, а також передбачити триденний термін 
для виготовлення копій документів, які вже вилучені, у 
випадках, коли під час вилучення виготовити їх копії 
неможливо. 

89. «Про внесення 
змін до статті 18 
Кодексу 

25.12.2008 
 
Проект 

Шустік 
О.Ю. (БЮТ) 
Швець В.Д. 

За: 231 голос. 
1. БЮТ. 
2. КПУ. 

1. Партія 
регіонів. 
2. НУНС. 

Внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного 
судочинства України. Суть змін полягає у поширенні 
компетенції місцевих загальних судів як адміністративних 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2174&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2174&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=5551&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2167&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2167&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=2167&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_exdeputat?d_id=8874&skl=6
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=4148
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=4148
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8883


адміністративного 
судочинства 
України (щодо 
предметної 
підсудності 
адміністративних 
справ місцевим 
загальним судам 
як 
адміністративним 
судам) 

№1455 
 
Направлено 
на підпис 
Президенту 
(30.12.2008) 

(БЮТ) 
 

3. Блок 
Литвина. 

судів на усі спори щодо оскарження рішень, дій або 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень з приводу 
обчислення та здійснення пенсійних виплат, соціальних 
виплат непрацездатним громадянам, виплат за 
загальнообов'язковим державним  соціальним 
страхуванням, надання соціальних послуг. 

90. «Про внесення 
змін до Закону 
України "Про 
державну 
реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб-
підприємців" щодо 
приведення у 
відповідність до 
Закону України 
"Про нотаріат" 

25.12.2008 
№ 809-VI 
 
Не набрав 
чинності 
 

Фельдман 
О.Б. (БЮТ) 

За: 262 
голоси. 
1. БЮТ. 
2. НУНС. 
3. КПУ. 
4. Блок 
Литвина. 

Партач 
регіонів. 

Приведення термінології Закону України “Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців” у відповідність до термінології Закону 
України “Про нотаріат”. 

 
 
                                                 
1 Цей аналіз законів не включає: Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», а також зкронів 
про внесення змін до нього»; Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»; ратифікаційний законів. 
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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	«Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування)»

