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№

НАЗВА ЗАКОНУ

1.

«Про внесення зміни
до статті 17 Закону
України "Про
військовий обов'язок і
військову службу"
(щодо надання
кандидатам та
докторам наук
відстрочки від призову
на строкову військову
службу)»
«Про внесення змін до
Закону України "Про
правовий статус
закордонних
українців"»

2.

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
7.02.2012
Закон №4352VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(28.02.2012)

«Про внесення зміни
до статті 23 Закону
України "Про
акціонерні товариства"
(щодо випуску акцій)»

Пінчук А.П.
(Партія
регіонів)

9.02.2012
Закон №4381VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(2.03.2012)
3.

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

9.02.2012
Закон №4382VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 308 голосів.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Реформи заради
майбутнього (21/21)
4. Народна Партія
(20/20)

За: 324 голоси.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. БЮТ (54/103)
3. НУНС (35/65)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 258 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ
(35/102)
2. НУНС
(11/65)

КПУ (0/25)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (6/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Проектом пропонується внести до статті 17 Закону
України "Про військовий обов'язок і військову
службу" зміни, відповідно до яких відстрочка від
призову на строкову військову службу надається
всім особам, які мають науковий ступінь
кандидата (доктора) наук та працюють за
спеціальністю.

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

1. Законопроект спрямовано на удосконалення
правового регулювання відносин у сфері співпраці
із закордонними українцями, що сприятиме
активнішій підтримці закордонних українців у
збереженні ними етнічної ідентичності та
національно-культурної самобутності, а також у
задоволенні їхніх культурних, освітніх, мовних,
інформаційних та соціально-гуманітарних потреб.
2. Проектом Закону України пропонується
розширити перелік заходів, що здійснюються
органами державної влади і органами місцевого
самоврядування
у
сфері
співпраці
із
закордонними українцями.
У проекті пропонується внести до статті 23 Закону
України «Про акціонерні товариства» зміни, якими
дозволяється оплата акцій у разі їх розміщення
державними облігаціями України, за винятком
облігацій внутрішньої державної позики України у
випадках передбачених законодавством.

Висновок
Головного
юридичного
управління ВРУ
до
другого
читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:

1

Якщо графа не містить вказівки на етап законодавчого процесу, на якому закон перебуває, це означає, що його було повернуто з підписом Президента України.
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.
2

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

4.

5.

6.

«Про поводження з
відпрацьованим
ядерним паливом
щодо розміщення,
проектування та
будівництва
централізованого
сховища
відпрацьованого
ядерного палива
реакторів типу ВВЕР
вітчизняних атомних
електростанцій»
«Про внесення змін до
Закону України "Про
туризм" щодо
інформування
споживача
туристичних послуг»

«Про внесення змін до
Закону України "Про
телебачення і
радіомовлення" (щодо
регулювання
трансляції програм і
передач з платними

Повернуто з
підписом від
Президента
(7.03.2012)
09.02.2012
Закон №4384VI

Повернуто
з підписом
від
Президента
(2.03.2012)
9.02.2012
Закон №4385VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(2.03.2012)
9.02.2012
Закон №4386VI

Повернуто з
підписом від

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 228 голосів.
1. Партія регіонів
(169/192)
2. Народна Партія
(20/20)

Кондратюк
О.К. (БЮТ),
Баграєв М.Г.
(Партія
регіонів)

За: 302 голоси.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
Проект розроблено відповідно до Закону України
“Про порядок прийняття рішень про розміщення,
проектування, будівництво ядерних установок і
об‘єктів,
призначених
для
поводження
з
радіоактивними
відходами,
які
мають
загальнодержавне значення”, за яким рішення
про розміщення, проектування та будівництво
відповідних ядерних об‘єктів загальнодержавного
значення санкціонується Верховною Радою
України шляхом прийняття закону із зазначеного
питання.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
Апарату ВРУ без
зауважень.

1. БЮТ
(24/103)
2. НУНС (3/65)
3. КПУ (0/25)
4. Реформи
заради
майбутнього
(3/20)

Законопроектом передбачається забезпечити
всебічне
інформування
туроператором
(турагентом) споживачів про умови надання їм
туристичних послуг з метою свідомого їх вибору,
закріплення умов договору на туристичне
обслуговування, скасування ваучера як форми
письмового
договору,
встановлення
відповідальності для туроператорів (турагентів) та
споживачів туристичного продукту.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
підлягає
відхиленню.

1. БЮТ
(34/103)
2. НУНС (9/65)

1. Положеннями законопроекту пропонується
заборонити трансляцію, окрім як на каналах з
обмеженим доступом, програм та передач з
інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами),
умови
яких
прямо
чи
опосередковано
передбачають оплатне набуття особою статусу її
учасника та/або у яких телеглядачам і

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС
(13/65)
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

інтерактивними
конкурсами)»

7.

«Про особливості
страхування
сільськогосподарської
продукції з державною
підтримкою» з
пропозиціями
Президента України від
11.01.2012

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Президента
(2.03.2012)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

майбутнього (19/19)

9.02.2012
Закон №4391VI

Присяжнюк
М.В. (Партія
регіонів)

Повернуто з
підписом від
Президента
(2.03.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 266 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (3/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

радіослухачам з метою отримання виграшу у
грошовій або майновій формі за особисту
перемогу
пропонується
звернутися
до
телерадіоорганізації у будь-який спосіб (здійснити
телефонний дзвінок, відправити смс-повідомлення
тощо), що передбачає стягнення коштів за
з'єднання та/або телефонну розмову.
2. Відповідно до положень проекту, вищенаведені
заборони не поширюються на трансляцію програм
та/або передач з проведення розіграшів лотерей,
з проведення творчих конкурсів, спортивних
змагань тощо, незважаючи на те, передбачається
чи не передбачається їх умовами грошовий або
майновий виграш.
1. Законопроект врегульовує відносини у сфері
страхування сільськогосподарської продукції, що
здійснюється
з
державною
фінансовою
підтримкою. Передбачено, що його дія не
поширюватиметься на особисте страхування,
державне
соціальне
страхування
та
на
страхування
виробничих
і
інших
ризиків
сільськогосподарських
товаровиробників,
яке
здійснюється без державної фінансової підтримки.
2. Передбачено, що державне регулювання у
сфері
страхування
сільськогосподарської
продукції з державною фінансовою підтримкою
здійснюватимуть Кабінет Міністрів України,
Держфінпослуг, Мінагрополітики та Державне
агентство з управління сільськогосподарськими
ризиками.
3. До об'єктів страхування сільськогосподарської
продукції з державною фінансовою підтримкою
пропонується
віднести
майнові
інтереси
сільськогосподарських
товаровиробників,
пов'язаних з їх страховими ризиками відносно
вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної
виготовленої первинної (без вторинної обробки та

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

потребує
суттєвого
доопрацювання.

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
переважна
більшість
пропозицій
є
слушними
і
мають
бути
враховані
при
повторному
розгляді
названого закону
України.
Всі
37
пропозицій
Президента
України
були
враховані
при
повторному
розгляді).
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

переробки)
сільськогосподарської
продукції
(товарів), зазначеної у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно
із Законом України "Про Митний тариф України",
якщо при цьому така продукція не містить
генетично модифікованих організмів, а саме
урожаю сільськогосподарських культур; урожаю
багаторічних насаджень; сільськогосподарських
тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у
вуликах та їх продуктивності.
4.
Передбачено,
що
конкретний
перелік
сільськогосподарської продукції, страхові ризики
відносно якої що підлягають страхуванню з
державною
фінансовою
підтримкою
у
відповідному
фінансовому
році
щорічно
затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України.
5. Встановлено, що державна фінансова
підтримка
страхування
сільськогосподарської
продукції полягає у щорічному наданні з
державного бюджету грошових коштів у вигляді
субсидій на оплату частини страхового платежу
(страхової премії), нарахованого за договором
страхування сільськогосподарських виробничих
ризиків.
6.
З
метою
максимального
полегшення
застосування селянами важких фінансових
інструментів
передбачено,
що
вони
сплачуватимуть лише половину страхового
внеску, а іншу половину компенсації страхові
компанії отримають безпосередньо з державного
бюджету.
7. Закон встановлює також умови і порядок
здійснення страхування, посилені вимоги до
страховиків, що отримають змогу здійснювати
страхування
сільськогосподарської
продукції,
порядок укладення та обов'язкові умови договору
страхування,
законодавчі
передумови
започаткування діяльності та функції Державного

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012
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№

8.

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо окремих питань
діяльності
Національного банку
України» з
пропозиціями
Президента України від
10.01.2012

9.02.2012
Закон №4395VI
Каракай Ю.В.
(Партія
регіонів)
Повернуто з
підписом від
Президента
(02.03.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 262 голоси.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (4/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

агентства з управління сільськогосподарськими
ризиками.
Законопроектом пропонуються наступні зміни до
законодавства:
1) статтю 1 Закону України "Про Національний
банк України" пропонується доповнити терміном
"охорона цінностей та об'єктів", у якому визначаються
межі повноважень відомчої охорони, а стаття 22
доповнюється нормою щодо права відомчої охорони
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні
засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в
порядку, передбаченому Законом України "Про
міліцію";
2) стаття 20 Закону України "Про Національний
банк України" доповнюється нормою, яка
фактично
дозволяє
заступнику
Голови
Національного банку України та керівнику структурного
підрозділу, який за посадою входить до складу
Правління Національного банку, здійснювати
функції по управлінню об'єктами державної
власності;
3) стаття 42 Закону України "Про Національний
банк України" доповнюється нормою щодо
здійснення
Національним
банком
для
забезпечення виконання покладених на нього
функцій діяльності, пов'язаної з розвідкою,
видобутком, виробництвом та
використанням
дорогоцінних металів з метою поповнення
золотовалютних резервів;
4) стаття 48 Закону України "Про Національний
банк України" доповнюється нормою щодо права
Національного
банку
використовувати
золотовалютні резерви на витрати по операціях із
забезпечення його діяльності в межах сум,
передбачених кошторисом доходів та витрат
Національного банку;
5) у статті 68 Закону України "Про Національний

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
законопроект
може
бути
повторно
прийнятий
з
урахуванням
пропозицій.

6
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№

9.

10.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення зміни
до статті 4-1 Закону
України "Про дозвільну
систему у сфері
господарської
діяльності" (щодо
рішень
представницьких
органів місцевого
самоврядування)»

«Про внесення змін до

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

10.02.2012
Закон №4403VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(02.03.2012)

21.02.2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Чечетов М.В.
(Партія
регіонів)

За: 251 голос.
1. Партія регіонів
(172/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Одарченко

За: 354 голоси.

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (3/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

банк України" уточнюються норми щодо шляхів
інформування
Національним
банком
громадськості про його діяльність;
6) статтю 71 Закону України "Про Національний
банк України" пропонується доповнити нормою
щодо нерозповсюдження обмежень стосовно
діяльності Національного банку України на
виробничу діяльність Банкнотно-монетного двору,
фабрики банкнотного паперу та Державної
скарбниці України, яка здійснюється відповідно до
положень,
затверджених
Правлінням
Національного банку України.
7) у частині 4 статті 4 Закону України "Про
державне регулювання видобутку, виробництва і
використання
дорогоцінних
металів
і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями
з ними" пропонується встановити, що брухт
дорогоцінних металів у будь-якому вигляді
першочергово пропонується Національному банку
України та Міністерству фінансів України.
У законопроекті пропонується викласти в новій
редакції абзац п’ятий частини першої статті 4-1
Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської
діяльності»,
згідно
з
якою
«представницький орган місцевого самоврядування
розглядає та приймає на пленарних засіданнях
рішення щодо видачі, переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання або відмови у видачі
документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності протягом місяця з дня
одержання
від
суб’єкта
господарювання
відповідної заяви». Згідно ж з чинною редакцією
цього положення зазначені вище питання
протягом місяця з дня одержання від суб’єкта
господарювання відповідної заяви вирішує орган
місцевого самоврядування.
У проекті пропонується внести до Цивільного та

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

Ухвалений

7
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

деяких законів України
(щодо обмеження
цивільної дієздатності
осіб, які зловживають
азартними іграми)»

11.

12.

13.

«Про внесення зміни
до статті 10 Закону
України "Про Вищу
раду юстиції" (щодо
приведення у
відповідність із
Законом України "Про
судоустрій і статус
суддів")»
«Про внесення змін до
статті 11 Закону
України "Про державну
допомогу сім'ям з
дітьми" (щодо
звуження переліку
умов припинення
виплат допомоги при
народженні дитини)»
«Про внесення змін до
статті 2 Закону України
"Про здійснення
державних закупівель"
(щодо придбання
документів для
бібліотечних фондів)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Закон №4416VI

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Ю.В. (БЮТ),
Міщенко С.Г.
(БЮТ)

Повернуто
з підписом
від
Президента
(07.03.2012)
21.02.2012
Закон № 4418VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(15.03.2012)

Ківалов С.В.
(Партія
регіонів)

22.02.2012
Проект №
9370
Шемчук В.В.
(НУНС)
Закон
відхилено
(17.05.2012)
22.02.2012
Проект №9515

Закон
направлено
на

Томенко М.В.
(Позафракцій
ний),
Єресько І.Г.
(БЮТ)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
1. Партія регіонів
(189/192)
2. БЮТ (70/103)
3. КПУ (23/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (18/19)
За: 270 голосів.
1. Партія регіонів
(189/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)
За: 334 голоси.
1. Партія регіонів
(169/192)
2. БЮТ (67/103)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (19/19)
За: 342 голоси.
1. Партія регіонів
(175/192)
2. БЮТ (76/103)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
НУНС (18/65)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (5/65)

НУНС (21/65)

НУНС (15/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Цивільного процесуального кодексів України
зміни, які передбачають можливість обмеження
судом цивільної дієздатності фізичних осіб, які
хворобливо зловживають азартними іграми, що
ведуться на гроші чи інше цінне майно і ставлять
цим себе чи свої сім’ї, а також інших осіб, яких
вони
зобов’язані
утримувати,
у
скрутне
матеріальне становище.

цілому у першому
читанні.

Проект закону спрямований на приведення
положень Закону України «Про Вищу раду
юстиції» у відповідність до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» щодо правильного
визначення у тексті Закону України «Про Вищу
раду юстиції» нормативно-правового акту, який
встановлює порядок скликання з'їзду суддів
України

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

У
законопроекті
пропонується
визначити
вичерпний перелік умов, за яких припиняється
виплата допомоги при народженні дитини,
виключивши з частини п‘ятої статті 11 Закону
України «Про державну допомогу сім‘ям з дітьми»
таку підставу її ненадання, як «виникнення інших
обставин».

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

Законопроект
має
не
меті
забезпечення
нормального поповнення бібліотечних фондів
шляхом виключення з процедури обов’язкового
тендерного відбору інформаційної продукції, що
закуповується для цих фондів. Для цього
пропонується не поширювати дію Закону України
«Про здійснення державних закупівель»
на
випадки, якщо предметом закупівлі є «книги,

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

доопрацюван
ня в комітет
(21.06.2012)
14.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо регулювання
інвестиційної
діяльності у сфері
житлово-комунального
господарства»

15.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо захисту
вітчизняних
товаровиробників у
відповідь на
дискримінаційні та/або
недружні дії іноземних
держав, митних союзів
або економічних
угруповань»

23.02.2012
Закон № 4436VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(19.03.2012)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

майбутнього (19/19)

23.02.2012
Закон № 4434VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(16.03.2012)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 241 голос.
1. Партія регіонів
(188/191)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 270 голосів.
1. Партія регіонів
(187/191)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (4/64)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ (2/103)
2. НУНС (5/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

періодичні видання та інші документи на
паперових та електронних носіях інформації для
поповнення бібліотечних фондів».
У законопроекті пропонується внесення змін до
Законів України «Про теплопостачання» та «Про
питну воду та питне водопостачання», згідно з
якими
уточнюються
повноваження
органів
місцевого самоврядування у сфері інвестиційної
діяльності, а також запроваджуються поточні
рахунки із спеціальним режимом використання
для проведення розрахунків за інвестиційними
програмами.

1. Проектом Закону передбачається внесення змін
до статей 9, 16 та 29 Закону України “Про
зовнішньоекономічну
діяльність”
в
частині
положень,
що
визначають
процедуру
застосування
заходів
у
відповідь
на
дискримінаційні дії, у тому числі щодо порядку
прийняття рішення про застосування таких
заходів, з метою чіткого визначення повноважень
органів
державного
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
у
сфері
застосування
заходів
у
відповідь
на
дискримінаційні дії та визначення видів таких
заходів.
2. У зв’язку цим до Закону України “Про
зовнішньоекономічну
діяльність”
також
пропонується одночасне внесення зміни до статті
15 Закону України “Про єдиний митний тариф”, а
саме доповнення переліку законів, на підставі яких
приймаються
рішення
про
застосування
спеціальних заходів, Законом України “Про
зовнішньоекономічну діяльність”.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

9
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НАЗВА ЗАКОНУ

16.

«Про внесення змін до
статті 122 Кодексу
України про
адміністративні
правопорушення щодо
посилення
відповідальності
водіїв транспортних
засобів за порушення
правил руху і зупинки
на смузі для
маршрутних
транспортних засобів»
«Про внесення змін до
Закону України "Про
державну систему
біобезпеки при
створенні,
випробуванні,
транспортуванні та
використанні
генетично
модифікованих
організмів" (щодо
механізму контролю
продукції, яка містить
ГМО)»

17.

18.

«Про особливості
утворення державного
акціонерного

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

23.02.2012
Закон № 4438VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(13.03.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

23.02.2012
Закон №
4441-VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(15.03.2012)

23.02.2012
Закон № 4442VI

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 329 голосів.
1. Партія регіонів
(185/191)
2. БЮТ (52/103)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

НУНС (15/64)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 324 голоси.
1. Партія регіонів
(181/191)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ
(49/103)
2. НУНС
(15/64)

Кабінет
Міністрів
України

За: 232 голоси.
1. Партія регіонів
(180/191)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (5/64)
3. КПУ (0/25)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Законопроектом пропонується внести зміни до
статті 122 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
з
метою
посилення
адміністративної відповідальності за порушення
правил дорожнього руху у випадку ненадання
переваги маршрутним транспортним засобам, у
тому числі порушення правил руху і зупинки на
смузі для маршрутних транспортних засобів.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
Апарату ВРУ без
зауважень.

1. У проекті пропонується внести зміни до Закону
України «Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні
генетично
модифікованих
організмів», якими запроваджується процедура
відстеження у відкритій системі обігу продукції, яка
містить ГМО, або отримана з їх використанням.
Відстеження
має
здійснюватись
шляхом
декларування
такої
продукції
суб’єктами
господарювання, які вперше вводять її в обіг, а
також передачі копії відповідної декларації при
кожній операції з передачі відповідної продукції.
Зазначені документи (декларація, її копія), а також
іншу
відповідну
документацію
суб’єкти
господарювання зобов’язані зберігати протягом
п’яти років.
2. Крім
того, передбачається, що Кабінет
Міністрів України визначає наукову установу,
уповноважену на виконання функцій Науковометодологічного центру з питань випробувань
ГМО та її функції.
У
законопроекті
з
метою
реформування
залізничного
транспорту,
зокрема,
шляхом
розмежування
функцій
державного
та

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.

Висновок
Головного
юридичного
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

товариства
залізничного
транспорту загального
користування»

19.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
залізничний
транспорт" (щодо
розмежування функцій
державного та
господарського
управління галуззю)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

(Азаров М.Я.)

Повернуто з
підписом від
Президента
(15.03.2012)

23.02.2012
Закон № 4443VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(15.03.2012)

20.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України з питань
здійснення державного
контролю за
використанням та
охороною земель
(щодо заходів
адміністративної
реформи)»

23.02.2012
Закон № 4444VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(16.03.2012)

Бевзенко В.Ф.
(Партія
регіонів),
Мельник С.А.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (16/19)

За: 239 голосів.
1. Партія регіонів
(186/191)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (16/19)

За: 265 голосів.
1. Партія регіонів
(170/191)
2. КПУ (23/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (16/19)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

господарського управління галуззю, пропонується
врегулювати відносини, пов‘язані з особливостями
створення державного акціонерного товариства
залізничного транспорту загального користування,
а також створити умови для задоволення потреб
національної
економіки
і
населення
в
перевезеннях.

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (5/64)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ
(10/103)
2. НУНС
(13/64)

Законопроектом передбачається врегулювання
правових та економічних відносин, пов’язаних з
реалізацією Закону України «Про особливості
створення державного акціонерного товариства
залізничного
транспорту
загального
користування»
та
розмежуванням
функцій
державного і господарського управління галуззю,
які
на
сьогодні
виконуються
Державною
адміністрацією залізничного транспорту України.

1. Проект Закону передбачає внесення змін до
законодавчих
актів
з
метою
уточнення
повноважень
Держсільгоспінспекції
та
її
територіальних органів, на яких покладені
повноваження щодо здійснення державного
контроль за використанням та охороною земель
усіх категорій та форм власності.
2. Відповідно, пропонується привести норми
законодавчих актів у відповідність до завдань, що
визначені для Держсільгоспінспекції та її
територіальних органів у Положенні про Державну
інспекцію сільського господарства України, яке
затверджене Указом Президента України від
13.04.2001 № 459/2011.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
проект потребує
технікоюридичного
доопрацювання.
- Ухвалений у
повторному
другому читанні.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
проект потребує
технікоюридичного
доопрацювання.
- Ухвалений у
повторному
другому читанні.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

21.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
передачу об'єктів
права державної та
комунальної
власності" (щодо
об'єктів інженерної
інфраструктури
водопровідного
господарства)»

22.

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

23.02.2012
Закон № 4445VI

Повернуто
з підписом
від
Президента
(15.03.2012)

Даниленко
В.А. (КПУ)

За: 290 голосів.
1. Партія регіонів
(177/191)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ
(22/103)
2. НУНС
(25/64)

«Про про ландшафти»
23.02.2012
Проект №5198
Семинога А.І.
(Позафракційн
ий)
Закон
відхилено
(17.05.2012)

23.

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
міліцію" (щодо
обов'язків та прав
міліції при
забезпеченні
дозвільної системи
органами внутрішніх
справ)»

23.02.2012
Закон № 4447VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(13.03.2012)

Грицак В.М.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 231 голос.
1. Партія регіонів
(186/191)
2. Народна Партія
(20/20)

За: 252 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)

1. БЮТ (5/103)
2. НУНС
(10/64)
3. КПУ (0/25)
4. Реформи
заради
майбутнього
(0/19)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (9/64)
3. Реформи
заради
майбутнього
(1/19)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Проектом закону пропонується внести зміни до
частини першої статті 7 Закону України «Про
передачу об'єктів права державної та комунальної
власності», шляхом розширення переліку об’єктів,
що можуть безоплатно передаватися з державної
у комунальну власність, за рахунок об’єктів
інженерної
інфраструктури
водопровідноканалізаційного господарства (включаючи мережі,
споруди,
устаткування),
що
пов’язані
з
постачанням споживачам води, відведенням і
очищенням стічних вод, а також благоустрою
населених пунктів.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

1. Законопроект визначає на основі впровадження
регулювання ландшафтів правові та організаційні
засади
охорони,
планування,
організації,
моніторингу, контролю та обліку ландшафтів на
державному, регіональному, місцевому рівнях із
урахуванням різноманітності їхньої природної,
культурно-історичної та естетичної цінності та
економічного розвитку.
2. Законопроект передбачає також встановлення
порядку проведення ландшафтного планування та
порядку визначення і встановлення меж та
розмірів ландшафтів, а також порядку їх
відображення в документації з землеустрою і в
земельних кадастрових документах.
Законопроект спрямований на закріплення на
законодавчому рівні більш детального порядку
отримання дозволів на придбання, носіння,
зберігання,
використання,
ремонт
зброї,
спеціальних засобів індивідуального захисту та
активної
оборони,
боєприпасів,
вибухових
матеріалів,
а
також
на
відкриття
та
функціонування стрілецьких тирів, мисливських
стендів, інших об’єктів, штемпельно-граверних
майстерень, на виготовлення печаток і штампів,

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
доцільно
відхилити.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
Апарату ВРУ без
зауважень
до
повторного
другого читання.
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№

24.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про особливості
здійснення державного
нагляду (контролю) у
сфері господарської
діяльності щодо
фізичних осібпідприємців та
юридичних осіб, які
застосовують

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

23.02.2012
Закон № 4448VI
Мірошниченко
Ю.Р. (Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 243 голоси.
1. Партія регіонів
(173/191)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (15/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (2/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

порядок здійснення контролю за вказаними
об’єктами та інших положень, що передбачені на
сьогодні у підзаконних актах, зокрема, у постанові
Президії Верховної Ради України від 11 травня
1992 року № 2318-ХІІ «Про заходи щодо
забезпечення
виконання
вимог
дозвільної
системи», постанові Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 1992 року № 576 «Про затвердження
Положення про дозвільну систему», наказі МВС
України від 11 січня 1999 року № 17 «Про
затвердження Інструкції про порядок видачі
міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади, підприємствам, установам,
організаціям, господарським об’єднанням та
громадянам дозволів на право відкриття та
функціонування
штемпельно-граверних
майстерень, виготовлення печаток і штампів, а
також порядок видачі дозволів на оформлення
замовлень на виготовлення печаток і штампів, та
затвердження Умов і правил провадження
діяльності з відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення
печаток і штампів». Необхідність законодавчого
регулювання дозвільної діяльності випливає із
вимог
до
дозвільної
системи
у
сфері
господарської діяльності, що встановлені Законом
України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності».
1. Проектом Закону України пропонується
встановити особливості здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності щодо фізичних осіб – підприємців, які
не зареєстровані платниками податку на додану
вартість, діяльність яких не віднесена до високого
ступеня ризику відповідно до Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності", та юридичних

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

спрощену систему
оподаткування, обліку
та звітності»

Повернуто з
підписом від
Президента
(19.03.2012)

25.

«Про внесення змін до

23.02.2012

Гайдаєв Ю.О.

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 302 голоси.

1. БЮТ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

осіб, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності, що передбачає
включення податку на додану вартість до складу
єдиного податку, діяльність яких не віднесена до
високого ступеня ризику відповідно до Закону
України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності".
2. Зокрема, законопроектом визначається, що
щодо
вищезгаданих
фізичних
осіб – підприємців та юридичних осіб органи
державного нагляду (контролю), їх посадові особи
проводять лише позапланові заходи державного
нагляду (контролю) за додержанням санітарного
законодавства, а органи захисту прав споживачів
проводять лише позапланові перевірки за
скаргами споживачів.
3. Також законопроектом визначається, що органи
Пенсійного фонду України проводять планові та
позапланові перевірки щодо фізичних осіб –
підприємців та юридичних осіб, діяльність яких
віднесена до середнього ступеня ризику.
4. Крім того, органам державного нагляду
(контролю), їх посадовим особам забороняється
здійснювати щодо фізичних осіб – підприємців та
юридичних осіб заходи державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності, не
передбачені цим законопроектом.
5. Також законопроектом визначається, що щодо
фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, на
яких не поширюється його дія органи державного
нагляду
(контролю),
їх
посадові
особи
здійснюватимуть всі планові та позапланові
заходи державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, які визначені Закон
України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності".
Проектом пропонується встановити, що дія Закону

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

та внесення на
повторне перше
читання.

Висновок
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№

26.

НАЗВА ЗАКОНУ

Закону України "Про
основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності" (щодо
непоширення дії цього
Закону при здійсненні
санітарноепідеміологічного
нагляду та контролю
якості лікарських
засобів)»
«Про систему
гарантування вкладів
фізичних осіб»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Проект №
2779

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

(КПУ)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
1. Партія регіонів
(183/191)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
(40/103)
2. НУНС (4/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» не
поширюється
на
державний
санітарноепідеміологічний нагляд, державний контроль
якості лікарських засобів, санітарний контроль.

Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

1. Законопроект передбачає:
а) запровадження оцінки банківської діяльності на
основі
системи
управління
ризиками,
запровадження понять «проблемного банку» та
«неплатоспроможного банку» із застосуванням
кількісних та якісних критеріїв, які встановлюються
Законом України „Про банки і банківську
діяльність”;
б) передачу повноважень по виведенню з ринку
неплатоспроможних банків від Національного
банку України до ФГВФО;
в)
корегування практики супроводження
діяльності
проблемних
банків
з
боку
Національного
банку
України
з
метою
удосконалення системи нагляду за проблемними
банками та сприяння зменшення витрат ФГВФО в
процесі роботи із неплатоспроможними банками.
2. В цілому, законопроект передбачає, що
Національний банк України продовжуватиме
виконувати функції з банківського регулювання та
пруденційного
нагляду,
у
тому
числі
здійснюватиме посилений нагляд за діяльністю
проблемних банків та впроваджуватиме програми
їх
фінансового
оздоровлення
в
межах

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
підлягає
відхиленню як
такий,
що
суперечить
Конституції
України.

Закон
відхилено
(17.05.2012)

23.02.2012
Закон № 4452VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(19.03.2012)

Хомутиннік
В.Ю. (Партія
регіонів),
Аржевітін
С.М. (НУНС),
Горбаль В.М.
(Партія
регіонів),
Полунєєв
Ю.В. (Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 239 голосів.
1. Партія регіонів
(187/191)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (3/64)
3. КПУ (0/25)

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ
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№

27.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
підрозділу 4 розділу
XХ "Перехідні
положення"
Податкового кодексу
України (щодо
особливостей
справляння податку на
прибуток)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

23.02.2012
Закон № 4453VI

Каракай Ю.В.
(Партія
регіонів)
Повернуто
з підписом
від
Президента
(19.03.2012)

28.

Митний кодекс України
з пропозиціями
Президента України від
21.12.2011

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 267 голосів.
1. Партія регіонів
(189/191)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (1/64)

13.03.2012
Закон № 4495VI
Хомутиннік
В.Ю. (Партія
регіонів),
Царьков Є.І.
(КПУ),
Царьов О.А.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (6/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

встановлених законодавством часових обмежень.
Національний банк України продовжуватиме
застосовувати всі існуючі заходи впливу, в тому
числі призначення куратора, як це визначено в
Законі України «Про банки і банківську
діяльність», крім запровадження тимчасової
адміністрації або призначення ліквідатора.
Проектом пропонується внести зміни до підпункту
“в” пункту 17 та пункту 21 підрозділу 4 розділу XX
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України в частині встановлення єдиних підходів до
надання пільг, напрямів використання сум, які
залишаються у платника податку внаслідок
отримання пільг (в тому числі не лише на
переоснащення діючих, але і на створення нових
виробництв
чи
підприємств),
встановлення
граничного терміну використання таких коштів,
виходячи із встановленого Кодексом
строку
давності, а також спростити ведення обліку
шляхом
відміни
необхідності
перерахунку
заборгованості, вираженої у іноземній валюті на
кожну дату балансу.
1. Проектом передбачено:
- право декларанта на здійснення митного
оформлення товарів у будь-якому митному органі;
- проведення митного оформлення протягом 4-х
годин з моменту подання митної декларації та
документів;
- персональна відповідальність посадової особи
митниці за неправомірні затримки митного
оформлення;
- використання однієї декларації (попередня
декларація) для здійснення різних митних
формальностей,
наприклад
контролю
за
доставкою
в
митний
орган
призначення,
розміщення на склад тимчасового зберігання або
початку митного оформлення для вільного обігу;

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
Апарату ВРУ без
зауважень.

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України: значна
частина
пропозицій
є
слушними
і
можуть
бути
підтримані.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Повернуто з
підписом від
Президента
(19.04.2012)

29.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України у зв'язку
з прийняттям Митного
кодексу України»

13.03.2012
Закон № 4496VI
Хомутиннік
В.Ю. (Партія
регіонів)
Повернуто з
підписом від

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (5/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

- чіткі підстави для відмови у митному оформленні
та обов’язки митниці надати вичерпні роз’яснення;
- право декларанта задекларувати товари до
моменту їх прибуття в Україну або до митного
органу призначення;
- звільнення декларанта від відповідальності за
ненавмисні помилки;
- новий порядок митного оформлення та
державної реєстрації іноземних інвестицій.
2. Встановлено безпосередньо перелік особистих
речей, які при переміщенні громадянами через
митний
кордон
України
не
підлягають
декларуванню
та
звільняються
від
оподаткування,
лібералізовані норми щодо
вивезення товарів.
3. Письмовому декларуванню з поданням митної
декларації підлягають товари, сумарна вартість
яких перевищує 10 000 євро.
4. Підвищено вартісну межу ввезення товарів без
сплати податків: товари, сумарна вартість яких не
перевищує 2000 євро та які переміщуються у
ручній поклажі або у супроводжуваному багажі
один раз на 10 днів звільняються від
оподаткування, визначена загальна ставка мита у
розмірі 10 відсотків, яка нараховується на обсяги
товарів, що перевищують норми безмитного
ввезення.
У зв’язку з прийняттям Митного кодексу були
внесенні відповідні зміни також до таких законів:
“Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності”, “Про засади запобігання і протидії
корупції”, “Про єдиний збір, який справляється у
пунктах пропуску через державний кордон
України”, “Про судову експертизу”, “Про Кабінет
Міністрів України”, “Про зовнішньоекономічну
діяльність”,
“Про захист національного товаровиробника від

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
пропозиції
Президента
України в цілому
є
обґрунтованими,
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Президента
(19.04.2012)
30.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо вдосконалення
управління об'єктами
державної власності» з
пропозиціями
Президента України від
11.01.2012

31.

«Про систему
екстреної допомоги
населенню за єдиним
телефонним номером
112»

демпінгового імпорту” та інших законопроектів.

13.03.2012
Закон № 4498VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(3.04.2012)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

13.03.2012
Закон № 4499VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(4.04.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 238 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 245 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

У проекті з метою оптимізації управління
об’єктами державної власності пропонується
внести зміни до законів України «Про заставу»,
«Про холдингові компанії в Україні» та «Про
управління об’єктами державної власності» щодо
визначення повноважень Державного агентства з
управління корпоративними правами та майном
1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (5/65)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ (1/103)
2. НУНС (7/65)
3. КПУ (1/25)

1. У законопроекті передбачено створення в
Україні системи екстреної допомоги населенню за
єдиним телефонним номером 112 (центри 112),
яка забезпечить надання такої допомоги у
ситуації, що загрожує здоров’ю, життю, майну або
навколишньому
природному
середовищу,
громадському порядку, в інших небезпечних
подіях.
2. Визначаються засади функціонування такої
системи, що включає центри екстреної допомоги,
оперативно-диспетчерські
служби,
підрозділи
екстреної допомоги, встановлюється порядок
регулювання
та
матеріально-технічного
забезпечення системи.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

а
тому
заслуговують на
врахування.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
більшість
зауважень
є
обґрунтованими,
а тому мають
бути
враховані
при
його
повторному
розгляді.
Всі
12
пропозицій
Президента
України
були
враховані
при
повторному
розгляді.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
містить
численні
недоліки.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

32.

«Про внесення зміни
до статті 18 Закону
України "Про засади
функціонування ринку
природного газу"
(щодо розрахунків)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
15.03.2012
Закон № 4520VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(4.04.2012)
33.

34.

«Про внесення зміни
до статті 22 Закону
України "Про
теплопостачання"
щодо передачі майна,
що використовується
для вироблення
теплової енергії
(об'єктів
теплопостачання)»
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
об'єднань
співвласників
багатоквартирного
будинку»

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

15.03.2012
Закон № 4521VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(4.04.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

15.03.2012
Проект №
8474
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 250 голосів.
1. Партія регіонів
(179/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

За: 253 голоси.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 235 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (16/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (3/65)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Законопроектом пропонується доповнити статтю
18 Закону України «Про засади функціонування
ринку природного газу» новою частиною, якою
передбачається, що на поточні рахунки зі
спеціальним режимом використання гарантованих
постачальників, їх структурних підрозділів, а також
підприємств, що здійснюють продаж природного
газу гарантованим постачальникам, не може бути
звернено стягнення за зобов’язаннями суб’єктів
ринку природного газу. Операції на поточних
рахунках зі спеціальним режимом використання
не підлягають призупиненню.
Проектом Закону передбачається внення змін до
Закону України «Про теплопостачання», якими
встановлюэться, що у разі припинення юридичної
особи - суб'єкта господарювання, діяльність якого
пов’язана з постачанням споживачам теплової
енергії, передачі теплогенеруючого обладнання
на підставі договору оренди, концесії, лізингу,
управління тощо орган, який прийняв відповідне
рішення, в обов’язковому порядку вирішує
питання щодо погашення заборгованості такого
суб’єкта перед енерго- та газопостачальниками.
У проекті пропонується внести до Земельного,
Цивільного кодексів України та законів України
«Про об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку», «Про житлово-комунальні послуги»
зміни, які спрямовані на вдосконалення порядку
створення та діяльності об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
проектом
не
повною
мірою
враховані вимоги
щодо
якості
законів
у
контексті
верховенства

19

Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом десятої сесії

______________________________________________________________________________________________________________________

№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Закон
відхилено
(24.05.2012)

35.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо надання
соціальних послуг»

15.03.2012
Закон № 4523VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 334 голоси.
1. Партія регіонів
(179/192)
2. БЮТ (67/100)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)

НУНС (13/65)

Основні положення законопроекту передбачають:
- розширення понятійного апарату та термінології
законів України „Про соціальні послуги”, „Про
державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії”, „Про об’єднання громадян”;
- створення правових засад для розробки та
впровадження в діяльність суб’єктів, які надають

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

права,
гарантованого
статтею
8
Конституції
України, та не
враховано
правових позицій
Конституційного
Суду
України,
висловлених
у
Рішеннях від 29
червня 2010 року
№ 17-рп та від 2
листопада 2004
року № 15-рп
щодо дотримання
конституційних
принципів
рівності
і
справедливості;
також
законопроект
№8474
підготовлений до
другого читання
без
урахування
вимог статті 116
Регламенту
Верховної Ради
України.
Завізований
Головним
юридичним
управлінням без
зауважень.

20

Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом десятої сесії

______________________________________________________________________________________________________________________

№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

5. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Повернуто з
підписом від
Президента
(3.04.2012)

36.

«Про особливості
продажу пакетів акцій,
що належать державі у
статутному капіталі
банків, у капіталізації
яких взяла участь
держава»

15.03.2012
Закон № 4524VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Повернуто з
підписом від

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 226 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (15/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (3/65)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

соціальні
послуги
на
професійній
основі
громадянам, що перебувають у складних
життєвих обставинах, державних мінімальних
стандартів якості соціальних послуг;
- подальший розвиток в Україні громадянського
суспільства шляхом залучення до сфери надання
соціальних послуг недержавних суб’єктів, зокрема
громадських та благодійних організацій, які не
мають на меті отримання прибутку, спрощення їх
доступу до сфери соціальних послуг з метою
формування ринку соціальних послуг;
- посилення ролі та відповідальності місцевих
органів виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування за визначення потреб громадян,
які перебувають у складних життєвих обставинах,
у конкретних видах соціальних послуг, планування
послуг, організацію їх надання безпосередньо за
місцем проживання громадян;
формування правових основ для впровадження у
сферу соціальних послуг механізму соціального
замовлення тощо.
Основні положення законопроекту:
- недопущення до участі в продажу банків,
зокрема, в конкурсі з елементами аукціону осіб, які
на час капіталізації банків державою володіли
істотною участю в цих банках. Зазначене
обумовлене тим, що дії або бездіяльність таких
осіб спричинили істотне погіршення фінансового
стану банків і загрозу банкрутства та, як наслідок,
необхідність спрямування державою значних
коштів на капіталізацію таких банків з метою
захисту інтересів їх вкладників та інших
кредиторів;
- застосування відкритого та конкурентного
способу продажу пакетів акцій банків, який має
дозволити досягти найвищої ціни продажу пакетів
акцій банків;

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
аконопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
з урахуванням
викладених
зауважень та
правил
законодавчої
техніки.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Президента
(12.04.2012)

37.

«Про внесення змін до
Сімейного кодексу
України (щодо
підвищення рівня
мінімального
шлюбного віку)»

15.03.2012
Закон № 4525VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(4.04.2012)
38.

«Про внесення зміни
до статті 23 Закону
України "Про державну
службу" (щодо
граничного віку
перебування на

15.03.2012
Закон № 4528VI

Томенко М.В.
(Позафракцій
ний),
Корж В.П.
(Партія
регіонів),
Суслов Є.І.
(Позафракцій
ний),
Бондаренко
О.Ф. (БЮТ)

За: 259 голоів.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. Народна Партія
(20/20)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 255 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ
(22/100)
2. НУНС
(14/65)
3. КПУ (0/25)
4. Реформи
заради
майбутнього
(5/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

- використання найкращої світової практики, яка
полягає в користуванні послугами спеціалізованих
установ в якості радників під час проведення
урядами країн комплексу заходів, пов’язаних із
передпродажною підготовкою банків, які належать
державі, та безпосередньо реалізацією плану їх
продажу із повним супроводженням радником всіх
пов’язаних з цим процесів;
- визначається коло осіб, які можуть бути
потенційними покупцями корпоративних прав
держави у статутних капіталах банків, та
необхідність їх відповідності вимогам щодо
бездоганної ділової репутації та задовільного
- порядок проведення конкурсу з елементами
аукціону
визначається
Кабінетом
Міністрів
України, а також встановлює які питання цей
порядок має врегулювати.
1. Законопроектом пропонується встановити
однаковий шлюбний вік для чоловіків і жінок на
рівні 18 років. З точки зору готовності до сімейного
життя за критеріями фізичної, моральної та
соціальної зрілості і жінки і чоловіки повинні мати
рівні права на санкціонований вступ до шлюбу.
2. В цілях запобігання подальшому послабленню
статевої моралі серед підростаючого покоління,
унеможливлення підміни ними понять «бажаність»
та «можливість» шлюбу пропонується понизити
виключний мінімальний шлюбний вік в Україні, але
не більше ніж на два роки (до 16 років) і лише у
виняткових випадках.
У
законопроекті
пропонується
встановити
можливість
продовження
перебування
на
державній службі державним службовцям, які
займають
посади
першої
категорії,
після
досягнення ними шістдесятип'ятирічного віку за їх
згодою у зв'язку з потребами служби за рішенням

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

державній службі)»

«Про внесення змін до
Земельного та
Лісового кодексів
України щодо
збереження лісів» з
пропозиціями
Президента України від
10.01.2012

15.03.2012
Закон № 4539VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(4.04.2012)

40.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
здійснення державних
закупівель" (щодо
спрощення процедури
закупівель товарів,
робіт та послуг
вищими навчальними

20.03.2012
Закон № 4545VI

Повернуто з
підписом від

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

4. Реформи заради
майбутнього (12/19)

Повернуто з
підписом від
Президента
(6.04.2012)
39.

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 337 голосів.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Калетнік Г.М.
(Партія
регіонів),
Перестенко
М.В. (Партія
регіонів),
Сідельник І.І.
(Реформи

За: 331 голос.
1. Партія регіонів
(186/192)
2. БЮТ (62/100)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

відповідного державного органу чи посадової
особи, які призначили їх на посади. Аналогічна за
змістом норма передбачена у частині другій статті
37 Закону України "Про державну службу", який
набирає чинності з 01.01.2013 року.

1. БЮТ (0/103)
2. НУНС (5/65)
3. КПУ (0/25)

НУНС (7/65)

Проект
спрямований
на
вдосконалення
законодавчого
регулювання
відносин,
що
виникають у зв‘язку з реалізацією органами
виконавчої
влади,
органами
місцевого
самоврядування
своїх
повноважень
щодо
розпорядження землями лісового фонду. Зміни
передбачають перерозподіл повноважень між
Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів
Автономної
республіки
Крим,
обласними,
Київською
та
Севастопольською
міськими,
районними державними адміністраціями щодо
передачі земельних ділянок у власність та у
постійне користування, вилучення земельних
ділянок державної власності, а також уточнюють
сферу застосування повноважень сільських,
селищних, міських рад, органів виконавчої влади
щодо розпорядження землями до розмежування
земель державної і комунальної власності.

У законопроекті пропонується не поширювати
дію Закону України «Про здійснення державних
закупівель»
на випадки, якщо предметом
закупівлі є товари, роботи та послуги, закупівля
яких
здійснюється
вищими
навчальними
закладами та науково-дослідними установами за
рахунок власних надходжень.

- ГНЕУ Апарту
ВРУ не вбачає
потреби
у
виключенні
з
прийнятого
Верховною
Радою України 22
грудня 2011 року
Закону
України
«Про
внесення
змін
до
Земельного
та
Лісового кодексів
України
щодо
збереження
лісів»
абзацу
одинадцятого
підпункту 1 пункту
1 (як пропонує
Президент).
Пропозиція
президента
підтримана
Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

41.

42.

НАЗВА ЗАКОНУ

закладами та науководослідними
установами)»
«Про внесення зміни
до статті 34 Закону
України "Про дорожній
рух" (щодо підстав
реєстрації
транспортних засобів)»

«Про внесення змін до
Закону України "Про
боротьбу із
захворюванням на
туберкульоз"»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Президента
(9.04.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

заради
майбутнього)

20.03.2012
Закон №
4555-VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(9.04.2012)
22.03.2012
Закон № 4565VI

Бахтеєва Т.Д.
(Партія
регіонів),
СорочинськаКириленко
Р.М.
(Реформи
заради
майбутнього)

Повернуто з

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

майбутнього (19/19)

За: 322 голоси.
1. Партія регіонів
(186/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 356 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. БЮТ (67/100)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ
(40/100)
2. НУНС
(20/65)

НУНС (30/65)

Законопроектом пропонується виключити частину
одинадцяту статті 34 Закону України "Про
дорожній рух", якою наразі передбачається
можливість
відмови в проведенні реєстрації
(перереєстрації) таких транспортних засобів
власникам або уповноваженим на використання
цих транспортних засобів особам, які мають
заборгованість зі сплати штрафів за порушення
правил, норм і стандартів у сфері безпеки
дорожнього руху, – до сплати ними зазначеної
заборгованості.

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

1. Законопроектом передбачено залучення до
виявлення хворих на туберкульоз медичних
працівників усіх медичних закладів незалежно від
форм власності та підпорядкування, а також
медичних працівників, які займаються медичною
практикою.
2. Розширено контингент осіб, які підлягають
відповідним профілактичним медичним оглядам,
та поширено вимогу щодо проведення таких
оглядів дітям віком до 18 років (у попередній
редакції – до 14 років).
3. Встановлено порядок інформування про
виявлення випадку захворювання на туберкульоз
з метою забезпечення відповідної реєстрації
випадку захворювання, організації подальшого
належного додаткового медичного обстеження
відповідної особи і, при необхідності, організації її
належного лікування, а також здійснення
відповідних профілактичних заходів.
3.
На
законодавчому
рівні
визначається
необхідність
ведення
єдиного
загальнодержавного
реєстру
хворих
на

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
Апарату ВРУ без
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

підписом від
Президента
(13.04.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

туберкульоз, встановлюються вимоги щодо
дотримання умов конфіденційності при його
веденні;
визначено
необхідність
ведення
статистичного обліку та звітності у сфері боротьби
з туберкульозом.
4. Введено норму щодо заборони відвідування
навчальних закладів особам, у яких виявлено
активну форму туберкульозу та організацію
навчання таких осіб в спеціальному порядку,
встановленому центральним органом виконавчої
влади в галузі освіти за погодженням з
центральним органом виконавчої влади в галузі
охорони здоров‘я.
5. У статті 14 визначено процедуру обов‘язкової
ізоляції хворих на туберкульоз за рішенням суду.
6. Проектом закону визначено права та обов‘язки
хворих на туберкульоз, а також гарантії держави
щодо надання медичної допомоги хворим на
туберкульоз
та
сприяння
формуванню
прихильності хворих до лікування
7. Крім того, законопроектом передбачено
поширення на військовослужбовців внутрішніх
військ, осіб рядового і начальницького складу
Міністерства внутрішніх справ України та
Державної
кримінально-виконавчої
служби
України, які здійснюють охорону хворих на
туберкульоз, у тому числі під час надання їм
медичної допомоги та їх конвоювання, дії
положень
щодо
соціального
захисту,
встановлених
для
працівників
протитуберкульозних закладів.
8. Також
визначено принципи та джерела
фінансування заходів з протидії захворюванню на
туберкульоз та конкретизовано положення щодо
відповідальності за порушення законодавства у
сфері протидії захворюванню на туберкульоз та
внесено відповідні зміни до Кодексу України про
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

43.

«Про внесення змін до
статей 361 і 362
Цивільного
процесуального
кодексу України (щодо
підстав перегляду
рішення чи ухвали
суду)»

44.

45.

«Про внесення змін до
статті 40 Закону
України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності" (щодо
переліку замовників,
які не залучаються до
пайової участі)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

22.03.2012
Закон № 4566VI
Ісаєів Л.О.
(Партія
регіонів)
Повернуто з
підписом від
Президента
(12.04.2012)
22.03.2012
Закон № 4570VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.04.2012)

«Про громадські
організації»
22.03.2012
Закон № 4572VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(13.04.2012)

Козуб О.А.
(Партія
регіонів)

Мірошниченко
Ю.Р. (Партія
регіонів),
Подгорний
С.П. (БЮТ),
Шевченко А.В.
(БЮТ),
Литвин Ю.О.
(Народна
Партія),
Оробець Л.Ю.
(НУНС),
Пінчук А.П.
(Партія
Регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 344 голоси.
1. Партія регіонів
(186/192)
2. БЮТ (64/100)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (19/19)
За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 334 голоси.
1. Партія регіонів
(179/192)
2. БЮТ (69/100)
3. НУНС (36/65)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

НУНС (19/65)

1. БЮТ (4/100)
2. НУНС (5/65)

КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

адміністративні правопорушення.
Законопроектом пропонується доповнити частину
другу статті 361 ЦПК України, що визначає
підстави для перегляду рішення або ухвали суду у
зв’язку
з
нововиявленими
обставинами,
положенням згідно з яким, судові рішення
підлягатимуть зазначеному перегляду у разі
встановлення вироком суду, що набрав законної
сили, злочинів судді (суддів), сторін, інших осіб, які
брали участь під час розгляду та вирішення
справи, що потягли за собою ухвалення
незаконного або необґрунтованого рішення.
Проектом пропонується внести зміни до частини
четвертої статті 40 Закону “Про регулювання
містобудівної діяльності”, згідно з якими до
пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту не залучаються замовники у
разі будівництва об’єктів інженерної, транспортної
інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та
дорожнього
господарства
(крім
об’єктів
дорожнього сервісу).
1. У законопроекті пропонується визначити
громадську організацію як добровільне об’єднання
осіб для спільного задоволення законних
інтересів, здійснення та захисту прав і свобод.
Наголошується також, що громадські організації
діють без одержання прибутку.
2. У законопроекті визначається, що засновниками
громадських організацій можуть бути громадяни
України, іноземці та/або особи без громадянства,
а також юридичні особи приватного права.
Уточнено вимоги до змісту установчих документів
відповідно до рекомендацій Комітету Міністрів
Ради Європи державам-членам щодо правового
статусу неурядових організацій у Європі
№
СМ/Rec(2007)14 та Європейського суду з прав

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
Апарату ВРУ без
зауважень.

Висновки
ГНЕУ
до
першого
читання:
може
бути прийнятий
за основу.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
є
зауваження
щодо
повноти
та
ефективності
правових
механізмів
проекту
закону,
узгодженості її з
іншими
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

людини.
3. Однією з новел законопроекту є підхід до
діяльності громадських організацій без обмежень
за територіальною ознакою (тобто без поділу
громадських організацій на місцеві, всеукраїнські
та міжнародні).
4. Законопроект передбачає нову концепція
легалізації громадських організацій, що дозволить
уникнути тривалої та обтяжливої подвійної
реєстрації.
5. Законопроектом також передбачається, що
осередки громадських організацій після набрання
чинності цим законом не матимуть статусу
юридичної особи; зареєстровані раніше осередки
зможуть отримати свідоцтво про державну
реєстрацію юридичної особи за поданням
зареєстрованої громадської організації.
6. Крім того,
відповідно до статті 14
законопроекту, будь-яка громадська організація
може підтвердити статус "всеукраїнська" за умови
наявності територіальних підрозділів у більшості
регіонів України або відмовитись від нього.
7.
Окремими
статтями
законопроекту
передбачено порядок акредитації відокремлених
підрозділів іноземних громадських (неурядових)
організацій та утворення громадських організацій
без статусу юридичної особи.
8.
Пропонується
здійснювати
спеціальні
контрольні повноваження виключно під час
правової експертизи установчих документів
громадських організацій та змін до установчих
документів,
а
також
за
рішеннями
адміністративних судів. Це дозволить запобігти
втручанню державних органів у діяльність
громадських організацій.
9. Також уточнено вичерпний перелік підстав для
ліквідації (розпуску) громадських організацій.

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

законодавчими
актами,
а
в
окремих випадках
–
щодо
неузгодженості з
Конституцією
України.
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№

46.

47.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
особливості
провадження у
справах про
адміністративні
правопорушення в
період проведення
фінальної частини
чемпіонату Європи
2012 року з футболу в
Україні" (щодо
розгляду справ на
території спортивної
споруди)»
«Про охоронну
діяльність» з
пропозиціями
Президента України від
2.03.2012

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

22.03.2012
Закон № 4601VI
Олійник В.М.
(Партія
регіонів)
Повернуто з
підписом від
Президента
(13.04.2012)

22.03.2012
Закон № 4616VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(13.04.2012)
48.

«Про внесення змін до

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

22.03.2012

Малишев В.С.
(Партія
регіонів),
Грицак В.М.
(Партія
регіонів),
Бевз В.А.
(КПУ),
Новіков О.В.
(НУНС),
Буджерак
О.О.
(Реформи
заради
майбутнього)
Кабінет

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 290 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ
(30/100)
2. НУНС
(17/65)
3. Реформи
заради
майбутнього
(0/19)

За: 263 голосів.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

За: 269 голосів.

1. БЮТ (0/100)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

10. До того ж, прикінцевими та перехідними
положеннями
законопроекту
пропонується
передбачити безоплатну процедуру внесення змін
до статутів громадських організацій протягом 18
місяців від дати набрання чинності Закону, які
пов’язані з набранням чинності цим Законом.
Законопроектом пропонується вилучити із Закону
України "Про особливості провадження у справах
про адміністративні правопорушення в період
проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні" положення щодо
можливості розгляду справ про адміністративні
правопорушення, на період проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в
Україні, безпосередньо на території спортивної
споруди у спеціально обладнаних приміщеннях.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
управління
не
вбачає потреби у
прийнятті цього
Закону.

Закон спрямований на встановлення, ґрунтуючись
на європейському законодавстві, правових,
організаційних та економічних засад провадження
охоронної діяльності суб'єктами господарювання всіх
форм власності, визначення повноважень суб'єктів
охоронної діяльності, гарантії правового та
соціального захисту персоналу охорони, прав
фізичних і юридичних осіб під час здійснення
охоронної діяльності, порядку контролю за її
здійсненням, а також взаємодії суб'єктів охоронної
діяльності з державними органами у галузі охорони
правопорядку та боротьби із злочинністю.

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
висловлені
Президентом
України
зауваження
та
пропозиції
заслуговують на
врахування.

Законопроектом пропонується внести зміни до

- Висновки ГНЕУ
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

Закону України "Про
наркотичні засоби,
психотропні речовини і
прекурсори"» з
пропозиціями
Президента України від
31.01.2012

49.

«Про розвиток та
державну підтримку
малого і середнього
підприємництва в
Україні» з
пропозиціями
Президента України від
від 31.01.2012

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Закон № 4617VI

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.04.2012)

22.03.2012
Закон № 4618VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(13.04.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
1. Партія регіонів
(186/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

За: 257 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
2. НУНС (8/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (3/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Закону
України
"Про
наркотичні
засоби,
психотропні речовини і прекурсори", відповідно до
яких фізичним особам – підприємцям, які уже
мають ліцензію на здійснення медичної або
ветеринарної практики, надається право на
отримання ліцензії на зберігання, перевезення,
придбання, використання, знищення наркотичних
засобів та психотропних речовин, включених до
таблиць ІІ та ІІІ Переліку наркотичних засобів,
психотропних
речовин
і
прекурсорів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 травня 2000 р. № 770.
Закон передбачає:
1) удосконалення порядку ведення податкового і
статистичного обліку та звітності суб’єктів
господарської діяльності;
2)
запровадження
спрощеної
системи
оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів
малого
підприємництва,
що
відповідають
критеріям,
встановленим
у
податковому
законодавстві;
3) забезпечення державної підтримки суб’єктів
малого і середнього підприємництва, що
працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і
науково-технічної діяльності, в тому числі
залучення
суб’єктів
малого
і
середнього
підприємництва до виконання науково-технічних і
соціально-економічних програм;
4) забезпечення захисту прав і законних інтересів
суб’єктів малого і середнього підприємництва під
час здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності;
5) забезпечення фінансово-кредитної державної
підтримки;
6) організація підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів
малого і середнього підприємництва;

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Апарту ВРУ
пропозиції
Президента
України:
висловлені
Президентом
України
пропозиції
доцільно
врахувати.

на

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
висловлені
Президентом
України
пропозиції
доцільно
врахувати
частково.
- Враховано всі 8
пропозицій
Президента
України.
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№

50.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
Перелік документів
дозвільного характеру
у сфері господарської
діяльності"» з
пропозиціями
Президента України від
10.01.2012

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

22.03.2012
Закон № 4619VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(10.04.2012)

51.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
автомобільний
транспорт" щодо
впорядкування
міжнародних
автомобільних
перевезень» з
пропозиціями
Президента України від

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

22.03.2012
Закон № 4621VI

Повернуто
з підписом
від
Президента
(10.04.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Каплієнко
В.В.
(Реформи
заради
майбутнього),
Задирко Г.О.
(Реформи
заради
майбутнього),
Крук Ю.Б.
(Реформи
заради

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 262 голоси.
1. Партія регіонів
(182/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 290 голосів.
1. Партія регіонів
(177/191)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (4/65)

1. БЮТ
(22/103)
2. НУНС
(25/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та
скороченню строку їх проведення, державного
нагляду (контролю), отриманню документів
дозвільного характеру для суб’єктів малого і
середнього підприємництва.
У проекті пропонується внести зміни до Закону
України «Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності», який
набирає чинності з 1 січня 2012 року. Метою
проекту є узгодження назв документів дозвільного
характеру, передбачених у Переліку, із назвами
відповідних документів, що передбачені іншими
законодавчими актами, а також внести документи,
які відсутні у Переліку, але необхідність
одержання яких передбачено, зокрема, Законами
України «Про охорону атмосферного повітря»,
«Про Червону книгу України», «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів», «Про захист тварин
від жорстокого поводження», «Про природнозаповідний фонд України», «Про відходи», «Про
вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання неякісної
та небезпечної продукції».
1. Законопроект передбачає вдосконалення
правового
регулювання
цивільних
та
господарських відносин, що виникають у сфері
державного
управління
на
автомобільному
транспорті.
2.
Проект
спрямований
на
гармонізацію
національного
законодавства
в
сфері
автомобільних перевезень із вимогами ЄС,
зокрема, щодо обов’язкового встановлення і
використання контрольних пристроїв (тахографів)
резидентами України та нерезидентами при
здійсненні міжнародних перевезень пасажирів та

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
висловлені
Президентом
України
пропозиції
доцільно
врахувати
частково.
- Враховано всі 6
пропозицій
Президента
України.

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
висловлені
Президентом
України
пропозиції
доцільно
врахувати
частково.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

від 31.01.2012

52.

«Про внесення змін до
статті 6 Закону України
"Про політичні партії в
Україні" (щодо
зупинення чи
припинення членства в
партії)»

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

майбутнього),
Лебедєв П.В.
(Партія
регіонів),
СорочинськаКириленко
Р.М.
(Реформи
заради
майбутнього),
Радовець
А.А.
(Реформи
заради
майбутнього),
Денькович
І.В. (Реформи
заради
майбутнього),
Чорновіл Т.В.
(Позафракцій
ний),
Камчатний
В.Г. (Реформи
заради
майбутнього)
22.03.2012
Закон № 4624VI
Чорноморов
О.М. (Партія
регіонів)
Повернуто з
підписом від
Президента

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 277 голосів.
1. Партія регіонів
(190/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ
(34/100)
2. НУНС (8/65)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

(або) вантажів транспортними засобами.
3. Пропозиції проекту, в першу чергу, стосуються
визначення переліку дозвільних документів і
ліцензійних карток, які необхідні для здійснення
автомобільних перевезень пасажирів і вантажів
(зміни до статей 1, 9, 48, 53 та 57 Закону).
4. Крім того, змінами до ст.20 та 33 виключається
необхідність наявності ліцензії (ліцензійної картки)
на здійснення перевезення пасажирів та вантажів,
а змінами до ст.60 Закону конкретизовано розмір
штрафних санкцій за порушення законодавства
про автомобільний транспорт.

- Враховано всі 5
пропозицій
Президента
України.

У поданому проекті пропонується доповнити
статтю 6 Закону новою частиною наступного
змісту: «громадянин України має право в будьякий час зупинити чи припинити своє членство в
політичній партії шляхом подання заяви до
відповідних статутних органів політичної партії.
Членство в політичній партії зупиняється чи
припиняється з дня подання такої заяви та не
потребує додаткових рішень. З цього ж дня
припиняється перебування громадянина України
на будь-яких виборних посадах в політичній

Прийнято
в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

(13.04.2012)
53.

Кримінальний кодекс
України

Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності

12.04.2012
Закон №
4651-VI

Президент
України
(Янукович
В.Ф.)

Повернуто з
підписом від
Президента
(14.05.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 272 голоси.
1. Партія регіонів
(190/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/18)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (9/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

партії».
1. Проектом передбачено:
- Слідчий та прокурор відповідно до положень
проекту
КПК
позбавляються
фактично
"монопольного" права на подання доказів,
оскільки
кожна
із
сторін
кримінального
провадження матиме рівні можливості у збиранні
доказів, отриманні допомоги суду у збиранні
доказів при наявності труднощів їх отримання, а
також наданні зібраних доказів суду для
доведення винуватості або невинуватості особи у
вчиненні злочину.
- Виключно за рішенням слідчого судді
пропонується здійснювати: обрання запобіжних
заходів та продовження їх строків; негласні слідчі
дії, що обмежують конституційні права осіб;
накладення арешту на майно; примусовий привід;
накладення грошового стягнення за невиконання
процесуальних обов’язків; відсторонення від
посади тощо.
- Ліквідація можливості відправлення справи на
додаткове розслідування, що наразі призводить
до необгрунтованого затягування розгляду справ.
- Новий порядок, згідно з яким суд зможе
ґрунтувати свої висновки виключно на тих
показаннях, які він безпосередньо отримав від
сторін кримінального провадження у судовому
засіданні, або які були надані слідчому судді у
судовому
засіданні
під
час
досудового
розслідування.
- У проекті пропонується скоротити процесуальні
строки, насамперед шляхом дебюрократизації
кримінального процесу, яка передбачає: усунення
необхідності складення багатьох "формальних"
документів, широке застосування технічних
засобів для проведення окремих процесуальних
дій (наприклад, допит у режимі відеоконференції),

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
текст проекту КПК
України потребує
суттєвого
редакційного та
технікоюридичного
опрацювання.

32

Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом десятої сесії

______________________________________________________________________________________________________________________

№

54.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення зміни
до статті 2 Закону
України "Про
здійснення державних
закупівель" (щодо
закупівлі природного
газу)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

12.04.2012
Закон № 4648VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Комітет з питань
економічної політики
Повернуто з
підписом від
Президента
(27.04.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 272 голоси.
1. Партія регіонів
(190/192)
2. КПУ (23/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС
(11/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

запровадження спрощених видів провадження,
скасування інституту додаткового розслідування,
позбавлення судів першої інстанції повноважень
визначати подальшу долю апеляційних скарг,
суттєве обмеження підстав для призначення
нового розгляду у суді першої інстанції за
результатом апеляційного перегляду тощо.
- З метою унеможливлення випадків отримання
доказів шляхом порушення конституційних прав
громадян проект КПК встановлює чіткий перелік
негласних слідчих дій, а також порядок їх
здійснення. При цьому передбачається, що всі
негласні слідчі дії, пов’язані з обмеженням
конституційних
прав
громадян,
можуть
здійснюватися при розслідуванні лише тяжких або
особливо тяжких злочинів.
- Проектом пропонується ввести нову категорію
"кримінальні
правопорушення",
яка
буде
поділятися на злочини та кримінальні проступки за
критерієм тяжкості.
У законопроекті пропонується не поширювати
дію Закону України «Про здійснення державних
закупівель» на випадки, якщо предметом
закупівлі є «природний газ; послуги з його
транспортування (у тому числі переміщення,
фрахтування, страхування, зливу/наливу, інспекції
кількості та якості), розподілу, постачання,
зберігання; фінансові інструменти, операції з
деривативами та управління ризиками, фінансові
послуги,
послуги
бірж,
аукціонів,
систем
електронних торгів та інші послуги, що
застосовуються в міжнародній торговельній та
фінансовій практиці під час закупівлі та реалізації
природного газу, закупівля яких здійснюється
суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів
України на формування ресурсу природного газу
для споживачів України, у тому числі для потреб

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- ГНЕУ Апарту
ВРУ
не
підтримує
прийняття
законопроекту.
- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

населення».
55.

56.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
перелік об'єктів права
державної власності,
що не підлягають
приватизації"»

12.04.2012
Закон №
4344-VI

Комітет з питань
економічної політики

Повернуто з
підписом від
Президента
(28.04.2012)

«Про особливості
приватизації
вугледобувних
підприємств»

12.04.2012
Закон №
4650-VI

Комітет з питань
економічної політики

57.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
трубопровідний
транспорт" щодо
реформування
нафтогазового
комплексу»
Комітет з питань

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(3.05.2012)
13.04.2012
Закон № 4658VI
Кармазін Ю.А.
(НУНС)
Повернуто з
підписом від
Президента

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 243 голоси.
1. Партія регіонів
(186/192)
2. Народна Партія
(11/20)
3. Реформи заради
майбутнього (18/19)

За: 246 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. Народна Партія
(19/20)
3. Реформи заради
майбутнього (18/19)

За: 242 голоси.
1. Партія регіонів
(187/191)
2. Народна Партія
(19/19)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

У проекті передбачено виключення з числа
об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації, теплоелектроцентралей.
1. БЮТ (0/100)
2. НУНС
(11/65)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС
(11/65)
3. КПУ (1/25)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (7/65)
3. КПУ (0/25)

Законопроектом встановлюються особливості та
регулюється
процес приватизації вугледобувних
підприємств: способи приватизації; підготовка до
приватизації; суттєві умови договорів, що укладаються в
процесі приватизації; соціальні гарантії працівникам
підприємства, що приватизується, та приватизованого
підприємства; особливості визначення вартості об'єкта
приватизації;
післяприватизаційна
політика
держави.

Законопроектом
пропонується
дозволити
проведення реорганізації державних підприємств,
НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх
підприємств, що
провадять діяльність з
транспортування
магістральними
та/або
розподільними трубопроводами, зберігання у
підземних газосховищах за рішенням Кабінету
Міністрів України.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

без

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
з
урахуванням
зауважень
Головного
юридичного
управління.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
аналіз положень
законопроекту
свідчить
про
неповноту
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

паливно-енергетичного
комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки

58.

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

(28.04.2012)

«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України та деяких
інших законів України
щодо впорядкування
податкового
декларування»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

24.04.2012
Закон №
4661-VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(27.04.2012)

Хомутиннік
В.Ю. (Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 256 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

У законопроекті з метою спрощення декларування
фізичними особами доходів та майнового стану,
пропонується внести зміни до пунктів 179.9 та
179.11 статті 179 Податкового кодексу України,
скасувавши подвійне декларування фізичними
особами в різних деклараціях одних і тих же
показників щодо доходів та майнового стану, а
змінами до пункту 176.1 статті 176 Кодексу
уточнити порядок проведення річного перерахунку
податку на доходи фізичних осіб (у встановлених
Податковим кодексом випадках обов‘язкового
декларування фізичними особами доходів за
звітний рік), та порядок оподаткування сум, які
підлягають
оподаткуванню
за
таким
перерахунком.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

правового
регулювання,
оскільки він не
містить
завершених
правових
механізмів
реалізації
його
положень.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
а) проектом не
враховано
конституційний
обов’язок
держави
щодо
гарантування
і
забезпечення
прав людини та
умови
повернення
помилково та/або
надміру
сплачених
грошових
зобов'язань
платників
податків і зборів,
встановлених
статтею
43
Податкового
кодексу України.
б) зміни до статті

35

Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом десятої сесії

______________________________________________________________________________________________________________________

№

59.

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

«Про внесення змін до
статті 8 Закону України
"Про забезпечення
організаційноправових умов
соціального захисту
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування" (щодо
матеріальної
допомоги)»

15.05.2012
Закон № 4675VI

Комітет з питань сім'ї,
молодіжної політики,

Повернуто з
підписом від

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 293 голоси.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (2/100)
2. НУНС
(26/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

У законопроекті пропонується передбачити у
статті 8 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» збільшення розміру одноразової
грошової
допомоги,
якою
забезпечуються
випускники навчальних закладів із числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з двох до шести розмірів прожиткового
мінімуму для осіб відповідного віку.
Виплата допомоги в розмірі шести прожиткових
мінімумів щорічно, починаючи з 2008 року,
передбачалася законами України про державний
бюджет
і
вже виплачується
випускникам
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Прийняття
законопроекту дозволить узгодити між собою
відповідні нормативно-правові акти і врегулювати

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

49
(підпункт
49.18.4
пункту
49.18), статті 167
(абзаци перший і
другий
пункту
167.1), статті 174
(абзац
другий
пункту
174.3)
проекту не були
предметом
розгляду
народних
депутатів України
у
першому
читанні,
що
суперечить статті
116 Регламенту
Верховної Ради
України.
- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

спорту та туризму
60.

61.

62.

«Про внесення зміни
до статті 9 Закону
України "Про збір та
облік єдиного внеску
на
загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування" (щодо
відтермінування
сплати страхових
внесків для гірничих
підприємств)»
Комітет з питань
соціальної політики та
праці
«Про внесення змін до
підрозділу 5 розділу
ХХ "Перехідні
положення"
Податкового кодексу
України щодо
коригування ставок
акцизного податку»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики
«Про морські порти
України»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Президента
(5.06.2012)
15.05.2012
Закон № 4676VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(6.06.2012)

15.05.2012
Закон №
4677-VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(25.05.2012)
17.05.2012
Закон №
4709-VI

За: 258 голосів.
1. Партія регіонів
(182/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 247 голосів.
1. Партія регіонів
(175/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (17/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 248 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. Народна Партія
(20/20)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС
(12/64)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

питання щодо матеріальної підтримки вказаної
категорії дітей.
У законопроекті пропонується внести зміни до
абзацу першого частини восьмої статті 9 Закону
України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування”, якими передбачається для гірничих
підприємств встановити термін сплати єдиного
внеску, нарахованого за відповідний базовий
звітний період, не пізніше 28 числа місяця, що
настає за базовим звітним періодом. На цей час
гірничі підприємства сплачують єдиний внесок не
пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим
звітним періодом.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.

У законопроекті шляхом внесення змін до
підрозділу
XX
“Прикінцеві
положення”
Податкового кодексу України пропонується
тимчасово, до 31 грудня 2012 р., встановити
коригуючу суму до базових ставок акцизного
податку на нафтопродукти, яка не може бути
більшою, ніж 50% такої ставки, і яка
розраховуватиметься щодекади залежно від
середньої ціни одного бареля нафти “Brent (DTD)”,
що склалася на біржі ІСЕ за попередню декаду.

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

У проекті пропонується визначити правові,
економічні та організаційні основи діяльності в
морських
портах.
Необхідність
прийняття
зазначеного закону пояснюється тим, що портова
галузь вкрай потребує невідкладних та корінних

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

3. Реформи заради
майбутнього (18/19)

Комітет з питань
транспорту і зв'язку
63.

Повернуто з
підписом від
Президента
(8.06.2012)

17.05.2012
Закон № 4710VI

Повернуто
з підписом
від
Президента
(8.06.2012)

64.

перетворень, лібералізації майнових відносин,
технічної модернізації та сучасної моделі
функціонування морських портів.

«Про внесення змін до
деяких законів України
(щодо благоустрою
населених пунктів)»
Комітет з питань
будівництва,
містобудування і
житлово-комунального
господарства та
регіональної політики

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України у зв'язку
з прийняттям Закону
України "Про засади
запобігання і протидії

17.05.2012
Закон №
4711-VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 233 голоси.
1. Партія регіонів
(181/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 266 голосів.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (3/64)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (8/64)

1. У проекті містяться пропозиції щодо внесення
змін до
ряду законів («Про місцеве
самоврядування», «Про благоустрій населених
пунктів», «Про здійснення державних закупівель»,
«Про мораторій на видалення зелених насаджень
на окремих об‘єктах благоустрою зеленого
господарства м. Києва», «Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності») з питань благоустрою населених
пунктів.
2. У проекті уточнюються: повноваження
сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих
органів у сфері благоустрою населених пунктів;
вимоги
щодо утворення підприємств для
утримання об‘єктів благоустрою державної та
комунальної форм власності; порядок
видачі
дозволу на виконання земляних, монтажних і
ремонтних робіт на об‘єктах благоустрою;
обов‘язки власників та балансоутримувачів
об‘єктів благоустрою вулично-доріжньої мережі
населених пунктів; вимоги щодо утримання
майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин у
межах населених пунктів тощо.
Запропоновані проектом Закону зміни спрямовані
на узгодження положень, що стосуються:
- проведення спеціальної перевірки стосовно осіб,
які претендують на зайняття посад, пов'язаних з
виконанням функцій держави або органів
місцевого самоврядування;
- подання публічними службовцями декларацій

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
Норми
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

корупції"»
Комітет з питань
боротьби з
організованою
злочинністю і
корупцією

65.

«Про внесення змін до
Закону України “Про
передачу об’єктів
права державної та
комунальної
власності” (щодо
уточнення окремих
положень)»
Комітет з питань
економічної політики

66.

«Про внесення зміни
до статті 15 Закону
України "Про охорону
навколишнього
природного
середовища" (щодо
документів
дозвільного

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

майбутнього (16/19)

про майно, доходи, витрати, зобов'язання
фінансового характеру;
- обмеження для прийому на роботу (службу) до
органів державної влади осіб, які раніше
засуджувались за вчинення злочинів або на яких
протягом трьох останніх років накладались
адміністративні
стягнення
за
вчинення
корупційних правопорушень;
- вимог щодо попередження конфлікту інтересів;
- обмежень щодо роботи близьких осіб;
- звільнення з роботи осіб, притягнутих до
відповідальності за корупційні правопорушення.

Повернуто з
підписом від
Президента
(8.06.2012)

17.05.2012
Закон № 4712VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(8.06.2012)
17.05.2012
Закон № 4713VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 255 голосів.
1. Партія регіонів
(179/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 258 голосів.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

У проекті пропонується уточнити перелік об’єктів
державної власності, що можуть безоплатно
передаватися
з державної
в
комунальну
власність, вдосконалити порядок такої передачі, а
також узгодити норми цього Закону з іншими
законодавчими актами, зокрема, із Земельним
кодексом України, законами України «Про
правовий режим майна у Збройних Силах
України», «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно».
Пропонується у статті 15 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища»,
що визначає повноваження місцевих рад у даній
сфері, формулювання «видають і скасовують
дозволи на відособлене спеціальне використання
природних ресурсів місцевого значення» замінити
на «видають і скасовують дозволи на спеціальне
використання природних ресурсів місцевого
значення у випадках, передбачених законом».

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

законопроекту
викликають
сумніви щодо їх
повноти
та
системності,
а
також
узгодженості
з
іншими
законодавчими
актами,
а
в
окремих випадках
–
щодо
неузгодженості з
Конституцією
України.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
Завізований
Головним
юридичним
управлінням без
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

характеру)»

67.

68.

Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування
та ліквідації наслідків
Чорнобильської
катастрофи
«Про внесення зміни
до статті 41 Кодексу
України про
адміністративні
правопорушення
(щодо
відповідальності за
порушення вимог
законодавства про
працю)»
Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності
«Про внесення зміни
до статті 7 Закону
України "Про
автомобільний
транспорт" (щодо
організації перевезень
Київською
міськдержадміністраці
єю)»
Комітет з питань
транспорту і зв'язку

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Повернуто з
підписом від
Президента
(6.06.2012)

17.05.2012
Закон №
4714-VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(6.06.2012)

17.05.2012
Закон №
4715-VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто
з підписом
від

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 258 голосів.
1. Партія регіонів
(182/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

За: 257 голосів.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

Законопроектом пропонується внесення змін до
статті 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, відповідно до яких: 1) об'єктивна
сторона
правопорушення,
передбаченого
частиною першою цієї статті доповнюється таким
діянням, як "несвоєчасне оформлення документів,
необхідних для призначення пенсії (зокрема про
стаж, заробітну плату), або подання зазначених
документів, що містять недостовірні дані"; 2) у
частині другій статті 41 КУпАП встановлюється
відповідальність за
несвоєчасне проведення
атестації робочих місць за умовами праці,
порушення порядку її проведення.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.

У законопроекті пропонується доповнити абзац
другий частини першої статті 7 Закону України
«Про автомобільний транспорт», згідно з яким
організація
пасажирських
перевезень
"на
міжміських та приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі
території області (внутрішньо-обласні маршрути)"
покладається "на Раду міністрів Автономної
Республіки Крим чи обласні держадміністрації",
положенням, за змістом якого організатором
проведення конкурсу на здійснення пасажирських
перевезень автобусним маршрутом загального

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Президента
(5.06.2012)
69.

70.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо врегулювання
питань справляння
збору на соціальноекономічну
компенсацію ризику
населення, яке
проживає на території
зони спостереження»
Комітет з питань
паливно-енергетичного
комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки
«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо вдосконалення
механізму соціального
захисту населення, яке
проживає на території
зони спостереження»
Комітет з питань
паливно-енергетичного
комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки

17.05.2012
Закон № 4716VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(7.06.2012)

17.05.2012
Закон №
4717-VI
Мартиненко
М.В. (НУНС)
Повернуто з
підписом від
Президента
(8.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 258 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 261 голос.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

користування прямим сполученням місто Київ –
міжнародний аеропорт «Бориспіль» буде Київська
міська державна адміністрація.
У законопроекті шляхом внесення змін до Законів
України «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку» та «Про порядок прийняття
рішень
про
розміщення,
проектування,
будівництво ядерних установок і об’єктів,
призначених для поводження з радіоактивними
відходами,
які
мають
загальнодержавне
значення» пропонується визначити
порядок
справляння збору
на соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження.

Запропоновані проектом Закону зміни спрямовані
на узгодження положень, що стосуються:
- приведення статті 12-1 Закону України “Про
використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку” у відповідність з Податковим кодексом
України та рішенням Конституційного Суду
України від 20 травня 2010 року №14-рп/2010;
законодавчого
врегулювання
фінансовоекономічних відносин, які виникають у зв’язку з
обов’язками експлуатуючої організації виконувати
положення Закону України “Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку” стосовно
права населення, яке проживає на території зони
спостереження,
на
соціально-економічну
компенсацію ризику від їх діяльності;
- забезпечення гармонізації нормативно-правових
актів, запровадження єдиних термінів та понять;

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні з
подальшим
поданням
на
третє читання.
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№

71.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
Перелік документів
дозвільного характеру
у сфері господарської
діяльності" (щодо
питань цивільної
авіації)»

Комітет з питань
промислової і
регуляторної політики
та підприємництва

72.

73.

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

17.05.2012
Закон № 4718VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 239 голосів.
1. Партія регіонів
(189/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)
3. КПУ (0/25)

Повернуто з
підписом від
Президента
(5.06.2012)

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
приведення їх у
відповідність із
Законом України "Про
соціальний діалог в
Україні"»

17.05.2012
Закон № 4719VI

Комітет з питань
соціальної політики та
праці

Повернуто з
підписом від
Президента
(7.06.2012)
17.05.2012

«Про державну

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/64)

Кабінет

За: 259 голосів.

1. БЮТ (0/100)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

- запобігання
правових колізій ядерного,
бюджетного, податкового законодавства.
У проекті пропонується виключити з Переліку
документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності, затвердженого Законом
України від 19 травня 2011 року «Про Перелік
документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності», пункти 17, 31, 122, 131,
якими
передбачається
видача
дозвільних
документів в у сфері цивільної авіації. Зокрема,
йдеться про дозвіл на будівництво (реконструкцію)
та іншу діяльність на приаеродромній території (п.
17 Переліку), на виконання авіаційних робіт
іноземними експлуатантами, а також спільними
підприємствами і підприємствами, які повністю
належать іноземним інвесторам (п. 31 Переліку),
сертифікат на здійснення авіаційних робіт
експлуатантом авіаційної техніки (п. 122 Переліку),
спеціальний дозвіл на нерегулярні міжнародні
польоти (п. 131 Переліку).
Законопроект
спрямований
на
узгодження
положень низки законів України з нормами Закону
України «Про соціальний діалог в Україні»,
прийнятого 23 грудня 2010 р., і передбачає,
зокрема, уточнення поняття сторін соціального
діалогу та умови їх участі у соціального діалозі, а
також повноваження відповідних органів і
організацій у цьому процесі.

Положеннями законопроекту:

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання
відсутні.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

Висновок
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

фінансову підтримку
експортної діяльності»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

74.

75.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
пріоритетність
соціального розвитку
села та
агропромислового
комплексу в
народному
господарстві" (щодо
надання
індивідуальним
сільським
забудовникам
державних пільгових
кредитів)»
Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин
«Про правила етичної

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Проект №
9373

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Закон
відхилено
(05.07.2012)

17.05.2012
Закон №
4721-VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(6.06.2012)

17.05.2012
Закон №

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Сулковський
П.Г. (Партія
регіонів),
Мельник П.В.
(Партія
регіонів),
Лелюк О.В.
(Партія
регіонів)

За: 257 голосів.
1. Партія регіонів
(178/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Бевз В.А.
(КПУ),

За: 265 голосів.
1. Партія регіонів

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
2. НУНС (1/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

- визначаються основні напрями державної
фінансової підтримки експортної діяльності;
- передбачається формування інфраструктури для
забезпечення реалізації державної політики щодо
підтримки
національного
експорту
шляхом
утворення
державного
експортно-кредитного
агентства;
- визначаються порядок та умови надання
державної фінансової підтримки експортної
діяльності з урахуванням відповідної світової
практики;
- уводяться терміни та поняття, які не визначені
чинним законодавством і використовуються в
міжнародній практиці застосування фінансових
інструментів підтримки експорту.
У законопроекті шляхом внесення змін до статті
11
Закону
України
«Про
пріоритетність
соціального розвитку села та агропромислового
комплексу
в
народному
господарстві»
пропонується уточнити порядок
надання
індивідуальним сільським забудовникам пільгових
довгострокових державних кредитів.

Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання.

1. Законопроект спрямований на визначення на
законодавчому рівні єдиних керівних норм

Висновок
Головного

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (4/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (5/64)

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

поведінки»

Комітет з питань
боротьби з
організованою
злочинністю і
корупцією

76.

77.

«Про внесення зміни
до статті 13 Закону
України "Про охорону
дитинства" (щодо
посилення соціального
захисту прийомних
сімей та дитячих
будинків сімейного
типу)»
Комітет з питань сім'ї,
молодіжної політики,
спорту та туризму
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України (щодо
системи програмних
документів)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
4722-VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(7.06.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Буджерак
О.О. (РЗМ),
Вернидубов
І.В. (Партія
регіонів),
Омельченко
Г.О.
(Позафракцій
ний),
Рябека О.Г.
(БЮТ),
Пшонка А.В.
(Партія
регіонів)

17.05.2012
Закон № 4723VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(5.06.2012)
17.05.2012
Закон №
4731-VI

Тедеєв Е.С.
(Партія
регіонів),
Лук’янова К.Є.
(НУНС)

Президент
України
(Янукович
В.Ф.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

(187/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(186/192)
2. КПУ (23/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 235 голосів.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС
(10/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

поведінки осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
під час виконання своїх службових повноважень,
та
порядку
притягнення
цих
осіб
до
відповідальності за їх порушення.
2. У законопроекті визначаються такі правила
поведінки осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування:
Законність,
пріоритет
інтересів,
політична
нейтральність, толерантність, неупередженість,
компетентність і ефективність, формування довіри
до влади, конфіденційність, утримання від
виконання незаконних рішень чи доручень,
недопущення конфлікту інтересів, запобігання
одержанню неправомірної вигоди або дарунку
(пожертви), декларування майна, доходів,
витрат і зобов’язань фінансового характеру.
Законопроектом
передбачається
дозволити
прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного
типу, сім’ям (або одиноким особам), які разом
проживають і виховують троє і більше дітей,
враховуючи тих, що передані їм під опіку і
піклування,
отримувати пільги з оплати за
користування житлом та комунальними послугами
(газопостачання, електропостачання та інші
послуги), вартості палива, абонентної плати за
користування квартирним телефоном.

Законопроект передбачає такі зміни:
- програма діяльності Кабінету Міністрів України
базується,
окрім
передвиборної
програми
Президента України, на щорічних посланнях
Президента України до Верховної Ради України
про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
за результатами
розгляду
у
другому читанні
законопроект
доцільно
відхилити.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

без

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

Комітет з питань
бюджету

78.

«Про передачу,
примусове відчуження
або вилучення майна в
умовах правового
режиму воєнного чи
надзвичайного стану»
з пропозиціями
Президента від
17.03.2012
Комітет з питань
економічної політики

79.

«Про внесення змін до
статті 61 Сімейного
кодексу України щодо
приведення у

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

майбутнього (18/19)

– щорічні послання Президента України);
- Кабінет Міністрів України видає обов'язкові до
виконання акти на основі та на виконання не
тільки Конституції та законів України, актів
Президента України, а й щорічних послань
Президента України;
- до переліку основних завдань місцевих
державних адміністрацій включається й виконання
щорічних послань Президента України;
- місцева державна адміністрація складає і подає
на затвердження ради проект відповідного
бюджету, розроблений на основі визначених у
щорічному посланні Президента України основних
засад бюджетної політики на плановий період.
- основні напрями бюджетної політики на
плановий і наступні за плановим два бюджетні
роки визначаються лише у щорічному посланні
Президента України.
У проекті відповідно до положень частини 5 ст. 41
Конституції України пропонується визначити
механізм примусового відчуження майна в умовах
правового режиму воєнного чи надзвичайного
стану, а також його вилучення.

Повернуто з
підписом від
Президента
(6.06.2012)

17.05.2012
Закон № 4765VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (17/19)

Шустік О.Ю.
(БЮТ),
Болюра А.В.
(БЮТ),

За: 256 голосів.
1. Партія регіонів
(178/192)
2. КПУ (25/25)

Повернуто з
підписом від
Президента
(08.06.2012)
17.05.2012
Закон № 4766VI

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

У проекті пропонується внести до частини п’ятої
статті 61 Сімейного кодексу України зміни, згідно з
якими земельна ділянка, набута одним з
подружжя внаслідок її безоплатної передачі з

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

у
зв’язку
з
неможливістю
запровадження
запропонованої
законопроектом
концепції
без
внесення
змін
до
Конституції
України,
пропонуємо
відхилити
зазначений
законопроект.

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
пропозиції
Президента
є
слушними
та
пропонується
врахувати їх при
повторному
розгляді Закону.
- Всі 9 пропозицій
Президента були
підтримані.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

відповідність з
Конституцією України»
з пропозиціями
Президента України від
13.03.2012

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Ковзель М.О.
(БЮТ)
Повернуто з
підписом від
Президента
(07.06.2012)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

земель державної або комунальної власності, не
відноситься до об‘єктів права спільної сумісної
власності, якщо інший із подружжя іноземець або
особа без громадянства.

України:
пропозиції
Президента
заслуговують на
увагу.
- Всі 3 пропозиції
Президента були
підтримані.

У проекті уточнюється порядок державної
реєстрації
пестицидів
і
агрохімікатів.
Передбачено, що така реєстрація здійснюється на
платній основі, в порядку встановленому
Кабінетом Міністрів України (із визначенням
розміру плати).

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

Проектом пропонується доповнити частину 14
статті 5 Закону України “Про міліцію”, якою у
приміщеннях та на виділених територіях, де
знаходяться
органи
і
підрозділи
міліції,
забороняється організація діяльності суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності
та виду господарської діяльності, словами “за
виключенням діяльності з надання послуг
харчування працівників органів та підрозділів
внутрішніх справ та послуг з ремонту засобів

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ:
законопроект
доцільно
повернути
суб’єкту права
законодавчої

Комітет з питань сім'ї,
молодіжної політики,
спорту та туризму

80.

81.

«Про внесення змін до
статті 7 Закону України
"Про пестициди і
агрохімікати" щодо
упорядкування
надання
адміністративних
послуг»
Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин
«Про внесення змін до
статті 5 Закону України
"Про міліцію" (щодо
правового режиму у
приміщеннях і на
виділених територіях,
де знаходяться органи
і підрозділи міліції)»
Комітет з питань

17.05.2012
Закон № 4769VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 252 голоси.
1. Партія регіонів
(173/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Малишев В.С.
(Партія
регіонів)

За: 254 голоси.
1. Партія регіонів
(176/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.06.2012)
17.05.2012
Закон № 4778VI

Повернуто
з підписом

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (4/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (3/64)
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№

82.

НАЗВА ЗАКОНУ

законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності
«Про внесення змін до
Закону України "Про
доступ до судових
рішень" (щодо доступу
до інформації
стосовно судових
рішень)»
Комітет з питань
правосуддя

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

17.05.2012
Закон № 4779VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.06.2012)

«Про внесення змін до
Закону України "Про
Перелік документів
дозвільного характеру
у сфері господарської
діяльності" (щодо
вилучення з Переліку
документів, які за
своєю природою не є

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

від
Президента
(6.06.2012)

Мартиненко
М.В. (НУНС)

83.

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

17.05.2012
Закон № 4781VI
Кармазін Ю.А.
(НУНС)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 237 голосів.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 262 голоси.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (3/64)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ (1/100)
2. НУНС (5/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

зв’язку і телекомунікацій”.

ініціативи
на
доопрацювання.

1. Законопроектом пропонується доповнити
статтю 7 Закону України “Про доступ до судових
рішень” положенням, відповідно до якого в текстах
судових рішень, що оприлюднюються на
офіційному веб-порталі судової влади (в Єдиному
державному реєстрі судових рішень) або офіційно
публікуються, можуть міститися відомості про
імена сторін у справі, що розглядалася
міжнародною судовою чи іншою міжнародною
установою, на рішення якої міститься посилання в
тексті судового рішення.
2. Під міжнародними судовими установами та
іншими міжнародними установами розуміються
будь-які інституції, що розглядають правові спори
між приватно-правовими суб’єктами (наприклад,
міжнародні установи комерційного арбітражу), між
державами (наприклад, Міжнародний суд ООН) та
скарги
осіб
проти
держави
(наприклад,
Європейський суд з прав людини). До цієї категорії
належить також Міжнародний кримінальний суд, а
також органи міжнародних організацій, які не є
судовими установами (наприклад, Комітет ООН з
прав людини).
У проекті пропонується виключити з Переліку
документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності, який є додатком до
Закону України
«Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності», дозвіл на укладення договорів оренди
нерухомого майна, що належить до власності
Автономної Республіки Крим чи перебуває у
державній або комунальній власності (п. 15
Переліку), погодження Верховною Радою України

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

дозвільними)»
Комітет з питань
промислової і
регуляторної політики
та підприємництва
84.

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.06.2012)

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо оптимізації
видачі документів
дозвільного характеру
у сфері господарської
діяльності»
17.05.2012
Закон № 4782VI
Комітет з питань
промислової і
регуляторної політики
та підприємництва

Шкіря І.М.
(Партія
регіонів)

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 234 голоси.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

продажу земельних ділянок, що перебувають у
власності держави, крім земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти, що підлягають
приватизації, іноземним державам та іноземним
юридичним особам (п. 84 Переліку), сертифікат на
право зайняття аудиторською діяльністю (п. 123
Переліку).
1. У проекті пропонується Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності, затверджений Законом України «Про
Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності», доповнити новими
видами дозвільних документів, отримання яких
передбачено Законом України «Про захист
рослин», а саме:
- погодження на ввезення на територію України
засобів захисту рослин;
- сертифікат відповідності сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження
щодо
вмісту
в
них
залишкової кількості
пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
- сертифікат про дотримання регламентів
застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки
регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській
продукції та сировині рослинного походження.
2. Пропонується також виключити з цього
Переліку такі документи:
- висновок повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (п. 11 Переліку);
- погодження асортименту засобів захисту рослин,
технічних умов їх виробництва і застосування,
плану
державних
випробувань і реєстрації
засобів захисту рослин, переліку пестицидів,
дозволених
до
використання
в
Україні,
асортименту пестицидів, що завозяться в Україну
(п. 87 Переліку).
3. У проекті також пропонується внести зміни до

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

85.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення зміни
до статті 5 Закону
України "Про
психіатричну
допомогу" (щодо
розміру допомоги
особі, яка здійснює
догляд за інвалідом)»
Комітет з питань
охорони здоров'я

86.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
здійснення державних
закупівель" щодо
закупівель товарів
підприємствами
літакобудівної
промисловості»
Комітет з питань
економічної політики

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

22.05.2012
Закон № 4795VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(13.06.2012)

22.05.2012
Закон №
4807-VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.06.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Богуслаєв
В.О. (Партія
регіонів),
Сухий Я.М.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 267 голосів.
1. Партія регіонів
(181/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (17/19)

За: 320 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (13/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (8/100)
2. НУНС (5/64)

1. БЮТ
(46/100)
2. НУНС
(16/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності» щодо сфери дії
цього Закону. Зокрема, уточнюється, що видача
низки
документів
дозвільного
характеру
здійснюється відповідно до цього Закону, але з
урахуванням
особливостей,
визначених
конкретними законами («Про захист рослин»,
«Про
автомобільний
транспорт»,
Митним
кодексом України та ін).
1. У законопроекті пропонується внести зміни до
статті 5 Закону України «Про психіатричну
допомогу», реалізація яких дозволить підвищити
розміри
щомісячної
грошової
допомоги
малозабезпеченій особі, яка здійснює догляд за
інвалідом
I-II
групи
внаслідок
психічного
захворювання, який за висновком лікарської
комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду.
2. Розмір зазначеної допомоги запропоновано
розраховувати
як
різницю
між
трьома
прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї
та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за
попередні шість місяців. При цьому визначено, що
розмір такої допомоги не може бути більше ніж
мінімальна заробітна плата.
У законопроекті пропонується не поширювати
дію Закону України «Про здійснення державних
закупівель»
на
«товари,
відповідно
до
комплектувальної відомості на літаки або
вертольоти та до специфікації матеріалів і
агрегатів на авіаційні двигуни, які внесені до
конструкторської
документації
розробника
виробу».

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

87.

«Про внесення змін до
розділу VIII "Прикінцеві
та перехідні
положення" Закону
України "Про збір та
облік єдиного внеску
на
загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування" (щодо
стимулювання сплати
поточних платежів та
погашення
заборгованості до
Пенсійного фонду
України)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

22.05.2012
Закон №
4814-VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Комітет з питань
соціальної політики та
праці

Повернуто з
підписом від
Президента
(8.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 258 голосів.
1. Партія регіонів
(181/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

1. У законопроекті пропонується
Розділ VIII
Прикінцевих та перехідних положень Закону
України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
1
страхування” доповнити пунктом 7 , яким, для
вирішення питання зменшення заборгованості зі
сплати страхових внесків та стимулювання сплати
поточних
платежів
по
єдиному
внеску,
передбачити право на розстрочення сум
заборгованості із сплати страхових внесків, які не
погашені на день укладення договору про
розстрочення сум заборгованості із сплати
страхових внесків, за період до 31 грудня 2010 р.
2. Таке право пропонується надати платникам, які
протягом шести місяців з дня набрання чинності
Законом України “Про внесення змін до розділу
VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону
України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування”
щодо
стимулювання
сплати
поточних платежів з єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування та погашення заборгованості до
Пенсійного фонду України” подадуть заяву до
відповідного органу Пенсійного фонду України.
3. Суми заборгованості із сплати страхових
внесків, які не погашені на день укладення
зазначеного договору, будуть розстрочені та
підлягатимуть сплаті рівними частинами протягом
24 календарних місяців, починаючи з місяця
подання платником заяви до відповідного органу
Пенсійного фонду України.
4. Зазначений договір підлягатиме достроковому
розірванню, якщо платник не сплачуватиме у
повному обсязі розстрочені платежі із сплати
страхових внесків та/або поточні платежі з
єдиного внеску. А платнику, який відповідно до

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

88.

89.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
організацію та
проведення фінальної
частини чемпіонату
Європи 2012 року з
футболу в Україні"
(щодо забезпечення
здоров'я
уболівальників та
спортсменів і
створення сприятливої
атмосфери для
перегляду матчів
Євро-2012)»
Комітет з питань сім'ї,
молодіжної політики,
спорту та туризму
«Про схвалення
рішення Президента
України про допуск

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Унгурян П.Я.
(БЮТ),
Тедеєв Е.С.
22.05.2012
(Партія
Закон № 4819регіонів),
VI
Мірошниченко
Ю.Р. (Партія
регіонів),
Попеску І.В.
(Партія
Повернуто з
регіонів),
підписом від
Шкіль А.В.
Президента
(БЮТ),
(01.06.2012)
Камчатний В.Г.
(РЗМ)

24.05.2012
Закон №
4867-VI

Президент
України
(Янукович

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

За: 303 голоси.
1. Партія регіонів
(177/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ
(32/100)
2. НУНС
(14/64)

За: 238 голосів.
1. Партія регіонів
(189/192)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

укладеного договору в повному обсязі погасить
заборгованість із страхових внесків і не допустить
виникнення нової заборгованості із сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за період дії такого
договору, штраф та пеня, пов’язані з цією
заборгованістю, нараховані і не сплачені або ті, які
підлягають нарахуванню відповідно до Закону
України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” та Закону України “Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування”,
списуватимуться в порядку, встановленому
Пенсійним фондом України”.
У законопроекті пропонується шляхом внесення
змін до Закону України «Про організацію та
проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні» на період
проведення зазначеного чемпіонату встановити
заборону на вживання,
продаж, рекламу
тютюнових виробів, рекламу знаків для товарів і
послуг, інших об’єктів права інтелектуальної
власності, під якими випускаються тютюнові
вироби, у спортивних спорудах, на території яких
проходитимуть відповідні футбольні матчі.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- ГНЕУ Апарту
ВРУ не вбачає
потреби
у
прийнятті цього
законопроекту.

Проектом
пропонується
схвалити
рішення
Президента України про допуск на територію
України підрозділів збройних сил інших держав
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

підрозділів збройних
сил інших держав на
територію України у
2012 році для участі у
багатонаціональних
військових навчаннях»

90.

Комітет з питань
національної безпеки і
оборони
«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України щодо
удосконалення деяких
податкових норм»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

В.Ф.)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (17/19)

24.05.2012
Закон № 4834VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(22.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 235 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

для участі у шести багатонаціональних військових
навчаннях відповідно до пункту 23 частини першої
статті 85 та статті 93 Конституції України, статті 8
Закону України "Про порядок допуску та умови
перебування підрозділів збройних сил інших
держав на території України", статті 8 Закону
України "Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією і правоохоронними
органами держави".

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.06.2012)

Хомутиннік
В.Ю. (Партія
регіонів),
Царьов О.А.
(Партія
регіонів)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)
3. Реформи
заради
майбутнього
(0/19)

Проект передбачає таке:
- завершення запровадження принципу “єдиного
вікна” при здійсненні державної реєстрації
суб’єктів господарювання та взяття їх на облік у
органах
державної
податкової
служби.
Пропонується у виписці з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців зазначати дані про взяття суб’єкта
господарювання на облік у органах державної
податкової служби;
- приведення у відповідність Податкового кодексу
України до Закону України „Про основи
соціального
захисту
бездомних
осіб
і
безпритульних дітей”, зокрема в частині заміни
слів „бездомний громадянин” словами „бездомна
особа”, та запобігання виникненню законодавчих
колізій;
- виключення з оподаткування податком на доходи
фізичних осіб в частині суми компенсаційних
виплат в іноземній валюті, що виплачуються
відповідно до закону працівникам дипломатичної
служби,
направленим
у
довготермінове
відрядження;
- щодо податку на прибуток підприємств:
передбачається уточнення правил оподаткування
при постачанні енергоносіїв населенню, яке
сплачує вартість тарифу за регульованою ціною

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
приймається з
порушенням
вимог
Регламенту ВРУ
та Бюджетного
кодексу України.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

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

91.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
державної реєстрації

24.05.2012
Закон № 4835VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 254 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (17/25)
3. Народна Партія

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

- щодо податку на додану вартість:
а) передбачається спрощення процедури взяття
на облік платників єдиного податку платниками
податку на додану вартість;
б) спрощення обчислення податку на додану
вартість операції, які здійснюються у туристичній
галузі.
- щодо екологічного податку:
усунення подвійного оподаткування екологічним
податком розміщення суб'єктами господарювання
відходів на спеціально відведених місцях чи
об'єктах, що розміщенні на власних територіях.
- щодо плати за землю:
визначено чіткий механізм встановлення та
оприлюднення рішення рад щодо нормативної
грошової оцінки земельних ділянок та ставок
земельного податку за земельні ділянки,
розташовані
в
межах
населених
пунктів,
нормативну грошову оцінку яких не проведено.
- щодо фіксованого сільськогосподарського
податку:
узгоджується положення щодо строків подання
податкової декларації сільгосптоваровиробниками
з метою набуття або підтвердження статусу
платника ФСП.
- щодо збору за спеціальне використання води:
запропоновано дати чітке визначення терміну
“санітарно-гігієнічні
потреби”
та
звільнити
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців від
сплати збору за воду в обсягах виключно для
задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних
потреб.
Законопроект передбачає встановлення чітких
норм законодавства щодо здійснення державної
реєстрації
іноземних
інвестицій
органами
державної реєстрації та її спрощення шляхом
збільшення
терміну
подання
інвестором

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновки
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

іноземних інвестицій»
Комітет з питань
економічної політики

92.

«Про затвердження
Загальнодержавної
цільової програми
розвитку водного
господарства та
екологічного
оздоровлення басейну
р. Дніпра на період до
2020 року»

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (17/19)
Повернуто з
підписом від
Президента
(14.06.2012)

24.05.2012
Закон №
4836-VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

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

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 323 голоси.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ
(34/100)
2. НУНС
(29/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

документів для державної реєстрації іноземних
інвестицій до 30 календарних днів після їх
фактичного внесення, запровадження механізму
перереєстрації іноземної інвестиції у разі, якщо
інвестор-нерезидент продав або будь-яким чином
передав
корпоративні
права
українського
підприємства іншій юридичній або фізичній особі –
нерезиденту, встановлення порядку анулювання
державної реєстрації іноземної інвестиції у
випадку
вилучення
(репатріації)
іноземних
інвестицій, а також установлення семиденного
терміну, протягом якого органами державної
реєстрації здійснюється така реєстрація.
1. У проекті пропонується розглянути та
затвердити Загальнодержавну цільову програму
розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення басейну р. Дніпра на період до 2020
року.
2. Програма містить такі завдання:
- забезпечення експлуатації водогосподарськомеліоративного комплексу;
- реконструкція і модернізація інженерної
інфраструктури
меліоративних
систем
із
створенням цілісних технологічних комплексів;
інженерний
захист
від
підтоплення
сільськогосподарських угідь і населених пунктів,
розташованих у межах меліорованих територій;
- забезпечення сталого функціонування та
екологічної безпеки меліоративних систем;
удосконалення
нормативної
бази
та
організаційної
структури
водогосподарського
комплексу для забезпечення управління водними
ресурсами і проведення моніторингу вод;
- спорудження систем питного водопостачання;
удосконалення
нормативної
бази
та
організаційної
структури
водогосподарського
комплексу для забезпечення водопостачання і

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

другого читання
відсутні.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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№

93.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Кодексу України про
адміністративні
правопорушення та
Кримінального кодексу
України щодо
посилення
відповідальності за

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

24.05.2012
Закон № 4837VI

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 266 голосів.
1. Партія регіонів
(190/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (6/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

водовідведення у маловодних і забруднених
регіонах;
- будівництво, реконструкція та капітальний
ремонт
гідротехнічних
споруд,
захисних
протипаводкових дамб, берегоукріплювальних
споруд, розчищення та регулювання русел річок і
водойм;
- будівництво акумулювальних протипаводкових
ємностей у гірських та рівнинних частинах річок,
польдерів та протипаводкових водосховищ;
- будівництво та реконструкція протизсувних і
протиселевих споруд;
- виконання місцевих програм відродження малих
річок і водойм;
удосконалення
організаційної
структури
водогосподарського комплексу для забезпечення
захисту територій від шкідливої дії вод;
забезпечення
екологічно
безпечного
функціонування дніпровських водосховищ;
- запобігання забрудненню підземних вод;
- створення більш чистого виробництва, замкнутих
(безстічних) систем виробничого водопостачання,
впровадження мало- і безводних технологій,
забезпечення повторного використання стічних
вод;
удосконалення
нормативної
бази
та
організаційної
структури
водогосподарського
комплексу
для
забезпечення
екологічного
оздоровлення басейну р. Дніпра.
1. Законопроектом пропонується внесення до
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення змін, відповідно до яких:
- у частині другій статті 41 та статтях 41, 47, 58,
93, 94 , 188-4 підвищується розмір санкцій;
- стаття 41 КУпАП доповнюється новою частиною,
якою
встановлюється
адміністративна
відповідальність за неповідомлення про нещасний

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

порушення вимог
законодавства про
охорону праці та надр»
Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності
94.

95.

«Про внесення змін до
статті 292
Кримінального кодексу
України щодо
посилення
відповідальності за
втручання в роботу
об'єктів
трубопровідного
транспорту»

Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності
«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо взяття на облік
юридичних осіб та
фізичних осібпідприємців»

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.06.2012)
24.05.2012
Закон № 4838VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 282 голоси.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/64)

Повернуто з
підписом від
Президента
(12.06.2012)
24.05.2012
Закон № 4839VI

Комітет з питань

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ
(14/100)
2. НУНС (8/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

випадок на виробництві;
- пропонується нова редакція частини другої статті
231 КУпАП, в якій визначаються повноваження
посадових
осіб
органів
спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з нагляду за охороною праці щодо розгляду
справ про адміністративні правопорушення.
2. У статтях 267, 271, 272, 275 Кримінального
кодексу України підвищується розмір покарання у
виді штрафу.
1.
Законопроект
передбачає
посилення
відповідальності за втручання в діяльність
магістральних, промислових, газорозподільних та
внутрішніх
газо-,
нафто-,
кондесатоі
нафтопродуктопроводів, для чого пропонується
викласти у новій редакції назву та частину першу
статті 292 Кримінального кодексу України, якою
наразі
встановлюється
відповідальність
за
пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газота нафтопродуктопроводів.
2. Проектом пропонується збільшити кількість
об’єктів та споруд, названих у диспозиції частини
першої статті 292 КК України, включивши до
тексту
статті
згадку
про
магістральні
конденсатопроводи, промислові нафто-, газо-,
конденсатопроводи, засоби обліку, телемеханіки,
електрохімічного
захисту,
споруди
електроживлення та газове обладнання.
У проекті пропонується доповнити Закони України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» та «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне
страхування»
положеннями
про
взаємний обмін інформацією між Єдиним
державним реєстром юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців та відомчими реєстрами органів

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
у
другому читанні
після
його
доопрацювання
та
за
умови
врахування
висловлених
зауважень.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

56

без

Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом десятої сесії

______________________________________________________________________________________________________________________

№

НАЗВА ЗАКОНУ

промислової і
регуляторної політики
та підприємництва

96.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
Перелік документів
дозвільного характеру
у сфері господарської
діяльності" (щодо
переліку документів)»
Комітет з питань
промислової і
регуляторної політики
та підприємництва

97.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо убезпечення
пенсійних активів»

Комітет з питань
фінансів, банківської

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Повернуто з
підписом від
Президента
(13.06.2012)

24.05.2012
Закон №
4840-VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(14.06.2012)

24.05.2012
Закон №
4841-VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Повернуто

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 246 голосів.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 324 голоси.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. БЮТ (51/100)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (4/100)
2. НУНС (8/64)
3. КПУ (0/25)

НУНС (7/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

статистики, податкових органів та Пенсійного
фонду України про взяття на облік і зняття з обліку
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та
про відображення її у
виписці з Єдиного
державного
реєстру,
що
дозволить
використовувати цю виписку як офіційне
підтвердження перебування юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців на обліку у органах
статистики, податкових органах та Пенсійному
фонді України.
У проекті пропонується виключити з Переліку
документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності, який є додатком до
Закону України
«Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності», дозвіл на укладення договорів оренди
нерухомого майна, що належить до власності
Автономної Республіки Крим чи перебуває у
державній або комунальній власності (п. 15
Переліку), погодження Кабінетом Міністрів України
продажу земельних ділянок, що перебувають у
власності держави, крім земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти, що підлягають
приватизації, іноземним державам та іноземним
юридичним особам (п. 85 Переліку), які, на думку
суб‘єкта права законодавчої ініціативи, помилково
віднесені до документів дозвільного характеру.
1. У законопроекті пропонується внести зміни до
законів України «Про недержавне пенсійне
забезпечення»,
«Про
банки
і
банківську
діяльність»
та
«Про
загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування». Прийняття
запропонованих змін дозволить усунути недоліки
в чинному законодавстві, що сприятиме захисту
майнових прав та інтересів застрахованих осіб
Накопичувального пенсійного фонду та учасників
недержавних
пенсійних
фондів,
а
також

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновки
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання
відсутні.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

діяльності, податкової
та митної політики
98.

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

з підписом
від
Президента
(13.06.2012)

24.05.2012
Проект №
7524

Надано
пропозиції
Президента
до закону
(26.06.2012)

«Про внесення змін до
Кодексу України про
адміністративні
правопорушення щодо
посилення
відповідальності
за
окремі
правопорушення»

Комітет

з

питань

Калетнік Г.М.
(Партія
регіонів),
Перестенко
М.В. (КПУ),
Кириленко І.Г.
(БЮТ)

24.05.2012
Проект №
7483

Вручено
висновок з
підтримкою
пропоз.
Президента
(05.07.2012)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

встановленню прозорих та зрозумілих норм
повернення пенсійних накопичень, які знаходяться
на депозитних рахунках у банках.

«Про розвиток
виробництва та
споживання
біологічних палив»
Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин

99.

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Бевз В.А.
(КПУ)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 247 голосів.
1. Партія регіонів
(189/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

За: 260 голосів.
1. Партія регіонів
(186/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)
3. Реформи
заради
майбутнього
(0/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)

1. У першому розділі законопроекту визначаються
терміни, що вживаються та принципи політики у
сфері біопалив.
2. У другому розділі законопроекту визначаються
ознаки та класифікація видів біопалив, вказується
характеристика виробників, споживачів біопалив
та технічних засобів.
3. У третьому розділі визначені заходи щодо
запровадження норм споживання біопалив,
регулювання заходів з розробки нових видів
біопалива,
фінансування
сфери
біопалив,
визначення
норматив
виробництва,
транспортування та зберігання біопалив.
4. У четвертому розділі визначені норми
законодавства щодо порушень у сфері біопалив.
5. У п’ятому розділі визначені норми щодо
міжнародного співробітництва у сфері біопалив.
6. У прикінцевих положеннях, шостому розділі,
передбачені заходи які необхідно здійснити у
зв’язку з прийняттям законопроекту.
Законопроект передбачає збільшення санкцій в
статті 174, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 265
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення, встановлення відповідальності
за порушення правил та порядку поводження із
спеціальними
засобами
активної
оборони,
сприяння посиленню впливу суспільства на
правосвідомість правопорушників.

Висновки
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

58

Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом десятої сесії

______________________________________________________________________________________________________________________

№

100.

НАЗВА ЗАКОНУ

законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України (щодо
вдосконалення
окремих положень про
обмеження місць
куріння тютюнових
виробів)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

24.05.2012
Закон № 4844VI

Бахтеєва Т.Д.
(Партія
регіонів),
Мірошниченко
Ю.Р. (Партія
регіонів)

Повернуто з
підписом від
Президента
(13.06.2012)
Комітет з питань
охорони здоров'я

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 236 голосів.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/64)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

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

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
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№

101.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
енергозбереження"
(щодо оплати
державної експертизи з
енергозбереження)»

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

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

24.05.2012
Закон № 4845VI

Глущенко І.М.
(Партія
регіонів)
Повернуто
з підписом
від
Президента
(14.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(177/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (4/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

надання адміністративних послуг;
- визначити механізм взаємодії центрів надання
адміністративних послуг з адміністративними
органами;
- функціонування Єдиного державного порталу
адміністративних послуг;
- надання адміністративних послуг шляхом
використання засобів телекомунікації
під час
надання адміністративних послуг;
- передбачити персональну відповідальність за
виконання вимог цього Закону на керівників
адміністративних органів, посадових і службових
осіб, які уповноважені відповідно до закону
надавати адміністративні послуги, та
на
адміністраторів.
1. У законопроекті пропонується шляхом внесення
змін до статті 21 Закону України «Про
енергозбереження» доповнити перелік випадків,
коли проведення державної експертизи з
енергозбереження є обов’язковим. Зокрема,
передбачається,
що
така
експертиза
є
обов’язковою для отримання пільг, передбачених
податковим та/або митним законодавством;
пріоритетного
кредитування
заходів
щодо
забезпечення раціонального використання та
економії
паливно-енергетичних
ресурсів;
отримання безповоротного асигнування, цільових
державних та інших субсидій, субвенцій, дотацій
для
здійснення
заходів
з
забезпечення
енергозбереження за рахунок бюджетних коштів.
Крім того, пропонується доповнити статтю 21
Закону новим
абзацом, згідно
з якими
"проведення
державної
експертизи
з
енергозбереження є платним, а вимоги до
визначення вартості послуг з проведення
державної
експертизи
з
енергозбереження
встановлюються Кабінетом Міністрів України".

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

102.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
забезпечення права
особи на перегляд
судових рішень»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

103.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
Кабінет Міністрів
України" (щодо
визначення розподілу
повноважень)»

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

24.05.2012
Закон №
4847-VI

Ківалов С.В.
(Партія
регіонів),
Пилипенко
В.П.
(Позафракцій
ний)

Комітет з питань
правосуддя

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 247 голосів.
1. Партія регіонів
(176/192)
2. КПУ (22/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (2/100)
2. НУНС (0/64)

Повернуто
з підписом
від
Президента
(13.06.2012)
24.05.2012
Закон № 4850VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Комітет з питань
державного

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 260 голосів.
1. Партія регіонів
(186/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

1. Законопроектом пропонується внести зміни до
низки законодавчих актів з метою врегулювання
процесуальних відносин щодо перегляду судових
рішень. Вказаний перегляд пов’язується з
постановленням рішення міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана Україною.
2. Зокрема, законопроектом пропонується внести
зміни
до
статті
111-19
Господарського
процесуального кодексу України, статті 358
Цивільного процесуального кодексу, статті 239-1
Кодексу адміністративного судочинства України,
статті 38 та назви глави 24 Кодексу України про
адміністративні
правопорушення,
а
також
доповнити цей Кодекс новою статтею 294-1
"Перегляд
постанови
по
справі
про
адміністративне
правопорушення
у
разі
встановлення міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, порушення
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні
справи судом".
3. Крім того, проектом запропоновано розширити
повноваження вищого спеціалізованого суду,
надавши йому право переглядати справи у разі
встановлення міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, порушення
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні
справи судом (зміни до статті 32 Закону України
"Про судоустрій і статус суддів").
1. У проекті пропонується в абзаці першому
частини першої статті 43 цього Закону встановити,
що Перший віце-прем’єр-міністр України, віцепрем’єр-міністри
України
діють
«згідно
з
визначеним
Кабінетом
Міністрів
України
розподілом повноважень», тоді як за чинною
редакцією цієї норми вони діють «згідно з
розподілом повноважень».
2. Крім того, у законопроекті пропонується

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
проект потребує
доопрацювання
та внесення на
повторне
друге
читання.

Висновки
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання
відсутні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

будівництва та
місцевого
самоврядування

104.

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Повернуто
з підписом
від
Президента
(15.06.2012)

«Про особливості
здійснення закупівель
в окремих сферах
господарської
діяльності»
24.05.2012
Закон № 4851VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Комітет з питань
економічної політики
Повернуто
з підписом
від
Президента
(12.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 260 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (17/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

включити до переліку суб’єктів, які можуть вносити
на розгляд Кабінету Міністрів України проекти
актів Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра
України, Першого віце-прем’єр-міністра України,
віце-прем’єр-міністрів України у разі, коли вони не
очолюють міністерство, а також державні
колегіальні органи.
У проекті пропонується окремим Законом України
«Про особливості здійснення закупівель у окремих
сферах господарської діяльності» визначити для
замовників, які провадять діяльність у окремих
сферах,
відмінний від загальноприйнятого
порядок здійснення закупівлі за державні кошти.
Такі замовники провадять свою діяльність у
сферах: транспортування, розподілу, постачання,
зберігання природного та нафтового газу;
забезпечення виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії;
забезпечення
виробництва, передачі та постачання електричної
енергії;
забезпечення
виробництва,
транспортування та постачання питної води;
забезпечення функціонування централізованого
водовідведення; надання послуг з користування
інфраструктурою
залізничного
транспорту
загального
користування;
забезпечення
функціонування міського електричного транспорту
та експлуатація його об’єктів для
надання
послуг
з
перевезення;
надання послуг
автостанцій, портів, аеропортів; надання послуг з
аеронавігаційного
обслуговування
польотів
повітряних суден; надання послуг поштового
зв’язку; геологічне вивчення (у тому числі
дослідно-промислова
розробка
родовищ)
нафтогазоносних надр, вугілля та інших видів
твердого палива; забезпечення функціонування та
експлуатація
телекомунікаційних
мереж
фіксованого зв’язку загального користування або

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
з урахуванням
викладених
зауважень.
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№

105.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про економічний
експеримент щодо
створення
сприятливих умов для
розвитку в Україні
індустрії програмної
продукції»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

24.05.2012
Проект №
8267

Комітет з питань науки
і освіти
Розгляд
пропозицій
Президента
перенесено
(05.07.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Царьков Є.І.
(КПУ),
Янукович В.В.
(Партія
регіонів),
Царьов О.А.
(Партія
регіонів),
Ващук К.Т.
(Народна
Партія),
Цибенко П.С.
(КПУ),
Гриневецький
С.Р. (Народна
Партія),
В’язівський
В.М. (НУНС),
Аржевітін
С.М. (НУНС),
Давимука С.А.
(БЮТ),
Самойлик
К.С. (КПУ)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 245 голосів.
1. Партія регіонів
(175/192)
2. КПУ (22/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

надання загальнодоступних телекомунікаційних
послуг;
забезпечення
транспортування,
зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів
сирих.
1. У законопроекті визначається загальний
порядок проведення економічного експерименту,
спрямованого на визначення шляхів створення в
Україні сприятливих умов для розвитку індустрії
програмної
продукції,
збільшення
обсягів
виробництва та реалізації конкурентоспроможної
продукції у цій сфері.
2. Визначається, що економічний експеримент
щодо створення сприятливих умов для розвитку в
Україні індустрії програмної продукції проводиться
з 1 січня 2012 року до 1 січня 2017 року.
3. Законопроект визначає коло учасників та
основні критерії щодо їх залучення до участі в
експерименті,
також
визначаються
основні
організаційні
заходи
щодо
проведення
експерименту.
4. До основних організаційних заходів, зокрема,
віднесені наступні:
- удосконалення системи управління в сфері
індустрії програмної продукції;
- розробка та затвердження центральними
органами виконавчої влади у відповідності до їх
компетенції
нових
форм
статистичної
та
фінансової звітності з урахуванням досвіду,
набутого під час здійснення економічного
експерименту;
- розробка та запровадження за результатами
експерименту
постійно
діючої
системи
моніторингу та аналізу звітності у сфері індустрії
програмної продукції з метою врахування
результатів
моніторингу
при
виробленні
державної політики та прийнятті управлінських
рішень у цій сфері та інших суміжних сферах

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
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№

106.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
статті 4 Закону України
"Про інститути
спільного інвестування
(пайові та
корпоративні
інвестиційні фонди)"
(щодо захисту
майнових інтересів
учасників строкових
ІСІ)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

24.05.2012
Закон №
4854-VI

Прасолов І.М.
(Партія
регіонів)

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

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Повернуто з
підписом від
Президента
(15.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 255 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (23/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (13/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

діяльності;
- адаптацію та запровадження в Україні
міжнародних стандартів
управління
якістю,
зокрема стандартів ISO, CMMI та інших
стандартів.
5. Законопроектом передбачені заходи щодо
забезпечення гласності у його проведенні, а також
методика підведення підсумків економічного
експерименту та визначення його результатів.
1. Запропоновані законопроектом зміни усувають
штучну умову подовження строку діяльності ІСІ у
разі зменшення вартості чистих активів ІСІ лише
протягом останніх 12 місяців діяльності такого ІСІ,
натомість розширюють коло підстав для такого
подовження за рахунок зниження вартості чистих
активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ,
що перебуває в обігу, нижче номінальної вартості
такого цінного паперу, а також інших загроз
майновим інтересам учасників ІСІ.
2. Пропонується чітко визначити органи, які вправі
приймати відповідні рішення, а саме: загальні
збори
акціонерів корпоративного ІСІ
або
наглядова рада пайового ІСІ, а у разі її відсутності
– уповноважений орган компанії з управління
активами такого ІСІ.
3. Законопроект також врегульовує питання
викупу цінних паперів у учасників пайового ІСІ, які
не згодні з рішенням про подовження строку
діяльності ІСІ, усуваючи тим самим прогалину
чинного Закону.
4. З метою попередження маніпуляцій з цінними
паперами ІСІ пропонується обмежити викуп таких
цінних паперів тією їх кількістю, яка перебувала у
власності учасника на момент прийняття рішення
про подовження строку діяльності фонду.
5. Крім того, законопроектом пропонується
виключити необґрунтовану заборону повторного

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
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№

107.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про присвоєння
юридичним особам та
об'єктам права
власності імен
(псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і
дат історичних подій» з
пропозиціями
Президента України від
14.03.2012
Комітет з питань науки
і освіти

108.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України (щодо
посилення гарантій
незалежності суддів)»

Комітет з питань
правосуддя

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

24.05.2012
Закон № 4865VI

Кабінет
Міністрів
України
(Тимошенко
Ю.В.)
Повернуто
з підписом
від
Президента
(15.06.2012)

За: 258 голосів.
1. Партія регіонів
(186/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (16/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

5.06.2012
Закон № 4874VI

Президент
України
(Янукович
В.Ф.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 266 голосів.
1. Партія регіонів
(191/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

прийняття рішення про подовження строку
діяльності строкового ІСІ за умови здійснення
розрахунків з усіма бажаючими, що вирішили
вийти зі складу учасників.
1. Проектом пропонується низка підстав та умов,
за наявності яких ім’я фізичної особи може бути
присвоєне юридичній особі, а саме: присвоєння
імен фізичних осіб провадиться з метою увічнення
пам’яті про них та лише після їх смерті у разі
внесення вагомого вкладу у розбудову держави,
підтримання міжнародного миру і безпеки,
зміцнення міжнародного авторитету України,
здійснення героїчного вчинку, значного особистого
внеску у розвиток суспільного життя тощо.
2. Також у законопроекті передбачаються
відповідні процедури розгляду уповноваженими
суб’єктами подання про присвоєння імені
фізичної особи, прийняття відповідного рішення
про присвоєння, збереження, зміну чи відмову
від присвоєного юридичній особі імені.
1. Законопроектом передбачається, що Президент
України, Верховна Рада України прийматимуть
рішення про призначення, обрання суддів
виключно у межах подань відповідно Вищої ради
юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України.
2. З метою уникнення політичного впливу на
процес
обрання
суддів
законопроектом
передбачається
ряд
додаткових
гарантій
унеможливлення політизації процесу обрання
суддів, недопущення будь-якого впливу на
кандидатів на посаду судді.
3. Для подолання проблеми, пов'язаної з
недопустимістю тривалої перерви між закінченням
п’ятирічного строку перебування особи на посаді
судді та обранням її на посаду судді безстроково
законопроектом
пропонується
врегулювати

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
пропозиції
Президента
України можуть
бути
враховані
при повторному
розгляді Закону.
Підтримані
обидві пропозиції
Президента.
- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ:
законопроект
потребує
доопрацювання.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Повернуто
з підписом
від
Президента
(27.06.2012)

109.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України (щодо
рекомендаційних
переліків структурних
підрозділів місцевих
державних
адміністрацій)»
Комітет з питань
державного
будівництва та

5.06.2012
Закон № 4875VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 263 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

питання, пов'язані з уведенням в дію постанови
про обрання на посаду судді безстроково, яка
була прийнята до закінчення п'ятирічного строку
перебування судді на посаді. Така постанова
вводитиметься в дію з дня, наступного за днем
закінчення цього п'ятирічного строку.
4. Також законопроектом пропонується обмежити
прокурорів у праві ініціювати розгляд питань щодо
притягнення
судді
до
дисциплінарної
відповідальності або щодо їх звільнення з посади.
Передбачається, що в разі участі прокурора у
розгляді судової справи органи прокуратури
вправі звертатися до Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України чи Вищої ради юстиції зі скаргою
щодо неналежної поведінки судді лише в разі,
якщо така судова справа не перебуває у
провадженні суду будь-якої інстанції або якщо
встановлений процесуальним законом строк
подання апеляційної, касаційної скарги закінчився.
5. Для попередження можливих порушень прав
суддів у процесі їх звільнення з посади
законопроектом врегульовуються також окремі
питання щодо суб'єктів, які вправі звертатися до
Вищої ради юстиції з пропозицією про звільнення
судді з посади.
У законопроекті пропонується внести зміни до
Бюджетного кодексу України та до законів України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про
місцеве самоврядування в Україні» та «Про
Кабінет Міністрів України», суть яких зводиться до
відмови від використання таких назв структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій як
«головні управління», «управління» та «відділи», і
заміною їх універсальною формою - «структурні
підрозділи». Потреба у внесенні вказаних змін
обґрунтовується у пояснювальній записці до
законопроекту
необхідністю
забезпечення

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ:
законопроект
доцільно
відхилити.
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№

110.

111.

НАЗВА ЗАКОНУ

місцевого
самоврядування
«Про внесення зміни
до статті 2 Закону
України "Про
здійснення державних
закупівель" щодо
закупівлі товарів, робіт
і послуг, необхідних
для реалізації проектів
цільових екологічних
(зелених) інвестицій»
Комітет з питань
економічної політики
«Про внесення змін до
Закону України "Про
розвиток
літакобудівної
промисловості" щодо
державної підтримки
збуту авіаційної
техніки вітчизняного
виробництва»
Комітет з питань
промислової і
регуляторної політики
та підприємництва

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Президента
(27.06.2012)
5.06.2012
Закон №
4881-VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(22.06.2012)

5.06.2012
Закон №
4884-VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(26.06.2012)

Осика С.Г.
(Позафракцій
ний),
Горіна І.А.
(Партія
регіонів)

Богуслаєв
В.О. (Партія
регіонів),
Сухий Я.М.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 244 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)
3. Реформи
заради
майбутнього
(1/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

«заходів з оптимізації структури» місцевих
державних адміністрацій.
У законопроекті пропонується не поширювати
дію Закону України «Про здійснення державних
закупівель» на «товари, роботи і послуги,
закупівля яких здійснюється в рамках реалізації
проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій
та
пропозицій
щодо
здійснення
заходів,
пов’язаних з реалізацією таких проектів і
виконанням
зобов’язань
сторін
Кіотського
протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну
клімату за кошти, отримані від продажу частин
встановленої кількості викидів парникових газів».

1. У законопроекті шляхом внесення змін до
Закону України “Про розвиток літакобудівної
промисловості” пропонується запровадити на
період з 1 січня 2013 року до 1 січня 2017 року
державну фінансову підтримку збуту авіаційної
техніки вітчизняного виробництва через механізм
здешевлення
кредитів
шляхом
часткової
компенсації ставки за кредитами комерційних
банків залученими суб'єктами господарювання у
національній валюті для закупівлі такої техніки.
2. Така компенсацію пропонується надавати
експлуатантам авіаційної техніки, які знаходяться
на території України, виключно для авіаційної
техніки вітчизняного виробництва, за відсотки,
фактично сплачені у поточному бюджетному
періоді, у розмірі облікової ставки Національного
банку, що діє на дату сплати зазначених відсотків.
3. Кошти на здійснення такої державної
фінансової підтримки збуту авіаційної техніки
вітчизняного
виробництва
пропонується
передбачати щорічно, з урахуванням вимог

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ:
законопроект
потребує
доопрацювання
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№

112.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
затвердження
Загальнодержавної
програми
забезпечення
профілактики ВІЛінфекції, лікування,
догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на
2009-2013 роки"»
Комітет з питань
охорони здоров'я

113.

«Про гарантії держави
щодо виконання
судових рішень»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

5.06.2012
Закон № 4888VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(22.06.2012)

5.06.2012
Закон №
4901-VI

Комітет з питань
правосуддя

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(22.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 260 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (0/64)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Бюджетного кодексу України, у законі про
Державний бюджет на відповідний рік.
4. Порядок використання зазначених коштів
державного бюджету щорічно визначається
Кабінетом Міністрів України.
Законопроект передбачає розширення сфери
застосування методу замісної підтримувальної
терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування
та підвищення прихильності до антиретровірусної
терапії серед споживачів ін'єкційних наркотиків, у
тому числі шляхом:
- опрацювання основних принципів проведення
ЗПТ та моніторингу її ефективності;
- впровадження застосування рідких форм
лікарських засобів в програму ЗПТ;
- облаштування засобами контролю кабінетів ЗПТ;
- вивчення питання щодо створення реєстру
споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків, яким
надаються послуги з проведення ЗПТ;
проведення
моніторингу
ефективності
впровадження ЗПТ в Україні;
- вивчення та узагальнення ефективності ЗПТ та
альтернативних
методів
лікування
наркозалежності.
1.
Законопроектом
передбачається
запровадження механізму, за яким виконання
судових рішень про стягнення коштів з державних
органів, підприємств, установ чи організацій,
боржника-юридичної особи, примусова реалізація
майна якого забороняється, здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України, у
разі якщо неможливо виконати рішення за рахунок
боржника.
2. Крім того, метою проекту є вирішення питання
щодо погашення вже існуючої заборгованості за
судовими
рішеннями,
відповідальність
за
виконання яких несе держава. Погашення такої

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
окремі
положення
суперечать
Конституції
України,
не
узгоджуються з
чинними
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

заборгованості здійснюватиметься в порядку та
строки, встановлені Кабінетом Міністрів України з
урахуванням
результатів
аналізу
наявних
фінансових ресурсів держави.

114.

«Про
Загальнодержавну
цільову соціальну
програму захисту
населення і територій
від надзвичайних
ситуацій техногенного
та природного
характеру на 2013 2017 роки»
Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування
та ліквідації наслідків
Чорнобильської
катастрофи

7.06.2012
Закон № 4909VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(27.06.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 301 голос.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ
(20/100)
2. НУНС
(18/65)

1.
Законопроект
передбачає
вирішення
пріоритетних завдань захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та завдань
чинних програм у цій сфері, які з прийняттям цієї
Програми втрачають чинність.
2. Виконання Програми здійснюється протягом
2012-2016 років і передбачає проведення:
- комплексу протизсувних та протикарстових
заходів;
- комплексу робіт з берегоукріплення Азовського
та Чорного морів;
- комплексу робіт з приведення Дніпровських
судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у
безпечний стан;
- комплексу заходів щодо реабілітації територій,
забруднених внаслідок військової діяльності;
- комплексу робіт з вилучення вибухонебезпечних
залишків технологічних продуктів виробництва
тротилу на території ДП "Горлівський хімічний
завод" тощо;
3. Також програмою передбачено:
- здійснення розвитку системи контролю за
греблями гідроспоруд;
- створення локальних систем виявлення загрози
виникненню надзвичайних ситуацій на 1276
хімічно-небезпечних об‘єктах і локальних систем
оповіщення населення у зонах можливого
ураження та персоналу таких об‘єктів у разі
виникнення аварій;
- утилізацію непридатних для подальшого

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

законами
України та не
враховують
відповідних
рішень
Конституційного
Суду України.
Завізований
Головним
юридичним
управлінням без
зауважень.
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№

115.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
розмежування
повноважень
державних органів у
сферах природних
монополій та у галузі
зв'язку»
Комітет з питань
економічної політики

116.

«Про внесення змін до
статті 1 Закону України
"Про збір на
обов'язкове державне

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

7.06.2012
Закон № 4910VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 262 голоси.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 273 голоси.
1. Партія регіонів
(182/192)
2. КПУ (25/25)

Повернуто з
підписом від
Президента
(3.07.2012)
7.06.2012
Закон №
10110

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

1. БЮТ (8/100)
2. НУНС (7/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

використання
джерел
іонізуючого
випромінювання;
- забезпечення гідрометеорологічних підрозділів
технічними засобами вимірювальної техніки та
впровадження у їх діяльність сучасних технологій
проведення спостережень і прогнозування;
- проведення технічного переоснащення служб,
підрозділів та авіації Міністерства надзвичайних
ситуацій;
- створення системи моніторингу та прогнозування
надзвичайних ситуацій на основі постійно діючих
центрального та регіональних координуючих
органів;
- створення Оперативного матеріального резерву
МНС для оперативного реагування на надзвичайні
ситуації та надання термінової невідкладної
допомоги постраждалому населенню;
проведення
реконструкції
систем
централізованого оповіщення населення про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
У
проекті
пропонується
розмежувати
повноваження органів регулювання в частині
визначення суб’єктів господарювання на ринках,
які перебувають у стані природної монополії, та на
суміжних ринках, усунути дублювання функцій
державних органів у сфері контролю над
ціноутворенням
,
а
також
розширити
повноваження національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації в частині здійснення аналізу ринків
та визначення операторів телекомунікацій з
істотною
ринковою перевагою
на
ринках
телекомунікаційних послуг доступу.
1.
Законопроектом
пропонується
уточнити
положення Закону України „Про збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування”,
визначивши платниками збору на обов’язкове

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.
Завізований
Головним
юридичним
управлінням

70

без

Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом десятої сесії

______________________________________________________________________________________________________________________

№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

пенсійне страхування"
(щодо сплати збору на
транспортні засоби)»
Комітет у справах
пенсіонерів, ветеранів
та інвалідів

117.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
державні гарантії
відновлення
заощаджень громадян
України" (щодо
вдосконалення
механізму
повернення)»
Комітет з питань
соціальної політики та
праці

118.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
здійснення державних
закупівель" (щодо

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)
Повернуто з
підписом від
Президента
(22.06.2012)

7.06.2012
Закон №
4912-VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 268 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (5/65)

Повернуто з
підписом від
Президента
(27.06.2012)
7.06.2012
Закон № 4913VI

Забарський
В.В. (Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 246 голосів.
1. Партія регіонів
(189/192)
2. КПУ (25/25)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)
3. Реформи
заради

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

державне пенсійне страхування підприємства,
установи та організації, а також фізичні особи, які
набувають право власності на легкові автомобілі,
крім
випадків
забезпечення
легковими
автомобілями інвалідів згідно із законодавством
та успадкування легкових автомобілів за законом.
2. Також пропонується уточнити, що сплата збору
на обов’язкове державне пенсійне страхування
здійснюється при набутті права власності на
легкові автомобілі.
3. Крім цього, пропонується визначити нерухомим
майном для сплати збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування об’єкт, який
підпадає під визначення групи 3 основних засобів
та інших необоротних активів згідно із Податковим
кодексом України.
Законопроектом передбачається:
- проведення інвентаризації для визначення
реальної суми зобов’язань держави з повернення
знецінених заощаджень;
- проведення компенсації власникам вкладних
рахунків Ощадного банку України та власникам
цінних паперів в готівковій чи безготівковій формі
через установи Ощадного банку України, після
внесення даних про них до інформаційноаналітичної
системи
«Реєстр
вкладників
заощаджень громадян»;
- можливість проведення компенсації громадянам
України
втрат
від
знецінення
грошових
заощаджень не тільки в грошовій формі за
рахунок Державного бюджету України, але і у
інших
формах
відповідно
до
чинного
законодавства.
У законопроекті пропонується не поширювати
дію Закону України «Про здійснення державних
закупівель» на проведення закупівель товарів,
робіт і послуг, які здійснюються підприємствами

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

зауважень.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

сфери застосування
закону)»

119.

Комітет з питань
економічної політики
«Про внесення змін до
статті 11 Закону
України "Про державне
регулювання
виробництва і обігу
спирту етилового,
коньячного і
плодового,
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів"
щодо сидру і перрі (без
додання спирту)»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

120.

«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України щодо
узгодження деяких
норм податкового і
митного
законодавства»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Повернуто
з підписом
від
Президента
(27.06.2012)

7.06.2012
Закон №
4914-VI

Гєллєр Є.Б.
(Партія
регіонів)
Повернуто
з підписом
від
Президента
(27.06.2012)

7.06.2012
Закон № 4915VI
Хомутиннік
В.Ю. (Партія
регіонів)

Комітет з питань
фінансів, банківської

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

3. Народна Партія
(20/20)

майбутнього
(0/19)

За: 254 голоси.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(187/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (14/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

оборонно-промислового комплексу.

Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання.

1. У законопроекті пропонується встановити, що
розлив сидру і перрі (без додання спирту)
здійснюється виключно у передбачену діючими
стандартами скляну тару, а також металеві банки
із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки
ПЕТФ, а також у сувенірні пляшки та художньо
оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки
або дерева, упаковку типу “Тetra-Pak” і “Bag in
box”.
2. Розлив сидру і перрі (без додання спирту)
здійснюється у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л,
0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,3 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,375 л,
0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8
л, 1,0 л і більше, а також у тару (посуд) місткістю
від 25 до 100 л, виготовлену із матеріалів,
дозволених до контакту з алкогольними напоями, і
у такому випадку передбачені цією статтею
вимоги щодо маркування сидру і перрі (без
додання спирту) не застосовуються.
1. У законопроекті пропонується узгодити
положення Митного та Податкового кодексів
України.
2. З цією метою проектом Законом вносяться
зміни до Податкового кодексу України щодо:
- чіткого визначення Митного кодексу України як
закону, який встановлює правила оподаткування
товарів митом;
- приведення термінів «магазин безмитної
торгівлі», «спеціальна митна зона» у відповідність
до Митного кодексу України;
визначення
особливостей
оподаткування

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

без

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання з
урахуванням
викладених
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

діяльності, податкової
та митної політики
Повернуто з
підписом від
Президента
(5.07.2012)

121.

«Про внесення змін до
статті 3 Закону України
"Про державну
підтримку сільського
господарства України"

7.06.2012
Проект №
10456

Калетнік Г.М.
(Партія
регіонів),
Борт В.П.
(Партія

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 293 голоси.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія

1. БЮТ
(27/100)
2. НУНС (8/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

податком на додану вартість та акцизним збором
операцій з поміщення товарів у визначений
митний режим, операцій з пересилання на митну
територію України товарів у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях, операцій з
ввезення на митну територію України товарів
фізичними особами;
визначення
особливостей
застосування
умовного повного звільнення та умовного
часткового звільнення від сплати податку на
додану вартість та акцизного податку;
уточнення
операцій,
що
підлягають
оподаткуванню за нульовою ставкою податку на
додану вартість товарів, які підлягають митному
оформленню.
3. Одночасно проектом Закону передбачено
внесення таких змін до Митного кодексу України:
- запровадження більш прозорої процедури
декларування митної вартості товарів та контролю
з боку митних органів за правильністю її
визначення;
- уточнення строків та порядку тимчасового
ввезення
громадянами-нерезидентами
транспортних засобів особистого користування на
митну територію України;
- вдосконалення правового регулювання порядку
переміщення
(пересилання)
товарів
у
міжнародних поштових та експрес-відправленнях;
- вдосконалення правового регулювання окремих
питань,
пов’язаних
з
притягненням
до
адміністративної
відповідальності
порушення
митних правил.
У законопроекті пропонується включити молоко до
переліку
об’єктів
державного
цінового
регулювання; встановити, що підприємства
оптової та роздрібної торгівлі, а також переробні
підприємства
проводять
розрахунки
з

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

щодо регулювання
закупівельних цін на
молоко»
Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин
122.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
здійснення державних
закупівель" (щодо
впровадження
процедури
"електронний
реверсивний
аукціон")»
Комітет з питань
економічної політики

123.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
посилення
адміністративної
відповідальності за
порушення правил
руху через залізничні
переїзди та перевезень
пасажирів
автомобільним
транспортом» з
пропозиціями

Надано
пропозиції
Президента
до закону
(04.07.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

регіонів),
Терещук С.М.
(Народна
Партія),
Сідельник І.І.
(РЗМ),
Пшонка А.В.
(Партія
регіонів)

7.06.2012
Закон № 4917VI
Горіна І.А.
(Партія
регіонів)
Повернуто з
підписом від
Президента
(5.07.2012)

7.06.2012
Закон №
4950-VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

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

За: 229 голосів.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. Народна Партія
(19/20)
3. Реформи заради
майбутнього (18/19)

За: 265 голосів.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ (5/100)
2. НУНС (1/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

постачальниками об’єктів державного цінового
регулювання
(видів
сільськогосподарської
продукції та товарів) у строк не більше 7
банківських днів з дня отримання продукції
(замість “з дня отримання виручки від реалізації
цих об’єктів” за чинною редакцією).

другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

1. Проектом пропонується уточнити систему
електронних торгів, запровадити електронний
майданчик - сукупність технічного обладнання,
програмного забезпечення та організаційних
заходів, що використовується для проведення
державних закупівель за процедурою електронних
реверсивних аукціонів.
2.
Технічне
обладнання
та
програмне
забезпечення електронного майданчика повинні
відповідати вимогам чинного законодавства
України, що регулює питання технічного і
криптографічного захисту інформації.
3. Регламент роботи електронного майданчика
встановлюється Уповноваженим органом у сфері
державних закупівель.
Законопроектом пропонується викласти статтю
123 Кодексу України
про адміністративні
правопорушення
у новій редакції з метою
посилення адміністративної відповідальності за
порушення правил проїзду залізничних переїздів
та
перевезень
пасажирів
автомобільним
транспортом.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання з
урахуванням
зауважень.

Висновки
ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України відсутні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

Президента України від
14.03.2012

124.

125.

126.

Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності
«Про внесення змін до
статті 259
Кримінального кодексу
України щодо
посилення
відповідальності за
завідомо неправдиве
повідомлення про
загрозу безпеці
громадян»
Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності
«Про внесення зміни
до статті 23 Закону
України "Про
акціонерні товариства"
(щодо цінних паперів
ПАТ "Укргідроенерго")»
Комітет з питань
економічної політики
«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо виробництва та

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Повернуто з
підписом від
Президента
(27.06.2012)

7.06.2012
Закон № 4955VI
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(27.06.2012)
19.06.2012
Закон №
4969-VI

Повернуто з
підписом від
Президента
(9.07.2012)
19.06.2012
Закон № 4970VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Кабінет
Міністрів
України

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 255 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)
За: 252 голосів.
1. Партія регіонів
(177/192)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (6/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/64)

Законопроектом пропонується внесення до статті
259 "Завідомо неправдиве повідомлення про
загрозу
безпеці
громадян,
знищення
чи
пошкодження об'єктів власності" Кримінального
кодексу України змін, відповідно до яких:
- за діяння, передбачені частиною першою цієї
статті,
встановлюється
безальтернативне
покарання у виді позбавлення волі на строк від
двох до шести років;
- за те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі
наслідки або вчинене повторно, розмір покарання
у виді позбавлення волі зі строку "від двох до семи
років" (як це передбачено чинною нормою)
збільшується до строку "від чотирьох до восьми
років".

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарту
ВРУ:
законопроект
доцільно
відхилити.

У проекті пропонується внести до статті 23 Закону
України «Про акціонерні товариства» зміни, якими
дозволяється
оплата
акцій
публічного
акціонерного
товариства
«Укргідроенерго»
державними облігаціями України.

Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

1. У законопроекті пропонується визначити, що
вміст біоетанолу в бензинах моторних, що
виробляються та/або реалізуються на території

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

використання
моторних палив з
вмістом
біокомпонентів»

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

(Азаров М.Я.)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

Комітет з питань
економічної політики

Повернуто з
підписом від
Президента
(17.07.2012)
127.

128.

«Про
Загальнодержавну
цільову програму
передачі гуртожитків у
власність
територіальних громад
на 2012 - 2015 роки»
Комітет з питань
будівництва,
містобудування і
житлово-комунального
господарства та
регіональної політики
«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо здійснення

21.06.2012
Проект №
10226

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(03.07.2012)
21.06.2012
Проект №
9451

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 345 голосів.
1. Партія регіонів
(181/192)
2. БЮТ (59/100)
3. КПУ (25/25)
4. Народна Партія
(20/20)
5. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 284 голоси.
1. Партія регіонів
(167/192)
2. КПУ (0/25)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

НУНС (29/65)

1. БЮТ
(35/100)
2. НУНС (7/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

України, становитиме:
- у 2013 р. – рекомендований вміст не менш як 5%
(об’ємних);
- у 2014-2015 рр. – обов’язковий вміст не менш як
5% (об’ємних);
- з 2016 р. – обов’язковий вміст не менш як 7%
(об’ємних)”.
2. Крім того, пропонується встановити, що
діяльність, пов’язана з виробництвом бензинів
моторних
сумішевих
або
з
додаванням
(змішуванням) біоетанолу та/або біокомпонентів
на його основі до вуглеводневої основи (бензинів,
фракцій,
компонентів
тощо),
здійснюється
підприємствами, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики в
паливно-енергетичному комплексі.
Проектом
акта
передбачено
затвердження
Програми передачі у власність територіальних
громад гуртожитків та залучення ресурсів
державного
бюджету,
інших
джерел
фінансування, матеріально-технічних та трудових
ресурсів територіальних громад та суб’єктів
господарювання, у власності, управлінні чи
повному
господарському
віданні
яких
перебувають гуртожитки.

У законопроекті шляхом внесення змін до законів
України «Про здійснення державних закупівель»
та «Про наукову і науково-технічну діяльність»
пропонується запровадити процедури закупівлі в

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Висновки ГНЕУ
Апарту
ВРУ:
законопроект
потребує
доопрацювання.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

державних закупівель»
Комітет з питань
економічної політики
129.

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(02.07.2012)

«Про особливості
здійснення закупівлі за
державні кошти послуг
поштового зв'язку,
поштових марок та
маркованих конвертів»
Комітет з питань
економічної політики

21.06.2012
Проект №
9519
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 251 голос.
1. Партія регіонів
(178/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (17/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

Кабінет
Міністрів
України

За: 232 голоси.
1. Партія регіонів
(184/192)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)
3. КПУ (0/25)

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(02.07.2012)

130.

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
природні монополії"

21.06.2012
Закон № 4998VI

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

одного учасника для закупівлі послуги з виконання
науково-дослідних, науково-технічних та дослідноконструкторських робіт, що пройшли конкурсний
відбір в установленому Кабінетом Міністрів
України порядку.

Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання.

1. У законопроекті визначаються
особливості
здійснення закупівлі за державні кошти послуг
поштового зв’язку, поштових марок та маркованих
конвертів.
2. Зокрема, в ньому пропонується встановити, що
закупівля послуг поштового зв’язку, поштових
марок та маркованих конвертів здійснюється
шляхом застосування процедури закупівлі в
одного учасника відповідно до статті 39 Закону
України «Про здійснення державних закупівель».

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
редакція
законопроекту
не узгоджується
із
нормами
законів України,
а
також
не
враховує
правової позиції
Конституційного
Суду
України,
висловленої
у
Рішеннях від 29
червня
2010
року № 17-рп та
від 2 листопада
2004 року № 15рп
щодо
дотримання
конституційних
принципів
рівності
і
справедливості
Висновок
Головного
юридичного

Проектом Закону передбачається внесення змін
до статті 9 в частині запровадження нового
принципу
регулювання
діяльності
суб’єктів
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

(щодо стимулюючого
регулювання)»
Комітет з питань
економічної політики

131.

«Про виконання
програм Глобального
фонду для боротьби із
СНІДом,
туберкульозом та
малярією в Україні»

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

(Азаров М.Я.)
Повернуто з
підписом від
Президента
(17.07.2012)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

21.06.2012
Закон № 4999VI

Комітет з питань
охорони здоров'я

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Повернуто з
підписом від
Президента
(17.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 321 голос.
1. Партія регіонів
(179/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ
(46/100)
2. НУНС
(18/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

природних монополій – підвищення ефективності
шляхом застосування методу стимулюючого
регулювання, уточнення та зміни складових, що
враховуються при регулюванні цін (тарифів) на
товари суб’єктів природних монополій та у зв’язку
з цим, відповідно, доповнення статті 1 новими
термінами:
стимулююче
регулювання,
регуляторна
база
активів,
регуляторна
амортизація, норма прибутку на регуляторну базу
активів.
1. Законопроект має на меті визначити порядок
використання грантів міжнародної фінансової
організації – Глобального фонду для боротьби із
СНІДом та малярією, що ним надаються для
здійснення в Україні заходів з профілактики та
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.
2. Так, законопроектом визначено загальні
положення щодо порядку координації з боку
держави здійснення програм Глобального фонду в
Україні, щодо отримання та використання грантів
Основними реципієнтами,
звільнення від
оподаткування та обкладання митом, порядку
митного оформлення вантажів, оплачених за
рахунок грантів, здійснення звітності та аудиту
Основних
реципієнтів,
моніторингу
стану
реалізації
програм
Глобального
фонду,
відповідальності за цільове використання гранту.
3. У Перехідних та прикінцевих положеннях з
метою забезпечення виконання закону та
досягнення мети його прийняття пропонується
внести зміни до Податкового кодексу України
щодо надання податкових пільг, до Закону України
«Про Єдиний митний тариф» щодо звільнення від
сплати мита та Закону України «Про здійснення
держаних закупівель» в частині виключення з під
сфери дії цього закону закупівель товарів, робіт і
послуг, що здійснюються за рахунок грантів

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

132.

«Про внесення змін до
статті 46 Закону
України "Про
автомобільний
транспорт" (щодо
перевізниківпретендентів)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

21.06.2012
Проект №
9126

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Комітет з питань
транспорту і зв'язку

За: 254 голоси.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. КПУ (22/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (5/65)

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(02.07.2012)
133.

«Про аквакультуру»
Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин

21.06.2012
Проект №
9571

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(04.07.2012)

Калетнік Г.М.
(Партія
регіонів),
Перестенко
М.В. (КПУ),
Сідельник І.І.
(РЗМ),
Черній В.В.
(Народна
Партія)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 260 голосів.
1. Партія регіонів
(182/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (4/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Глобального фонду.
1. У законопроекті з метою спрощення дозвільних
процедур у сфері пасажирських автомобільних
перевезень пропонується вилучити із переліку
документів, які автомобільний перевізник подає
конкурсному комітету для участі в конкурсі на
перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального
користування,
документи,
які
видаються підрозділами ДАІ МВС України, а саме:
довідку про відповідність технічного стану
автобусів претендента умовам перевезень та
висновок
Державтоінспекції
Міністерства
внутрішніх справ України про відповідність
претендента вимогам нормативно-правових актів
у сфері безпеки дорожнього руху.
2. При цьому пропонується встановити обов’язок
органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої
влади
інформувати
відповідні
підрозділи
Державтоінспекції
Міністерства
внутрішніх справ України про перевізниківпретендентів, які подали документи на конкурс у
порядку, який затверджується Міністерством
інфраструктури України за погодженням з
Міністерством внутрішніх справ України.
Проект
Закону
визначає
основні
засади
функціонування та державного регулювання
аквакультури,
як
окремого
виду
сільськогосподарської
діяльності
в
системі
агропромислового виробництва, що забезпечує
цілеспрямоване використання рибогосподарських
водних об'єктів (їх частин) для одержання
корисної
біологічної
сільськогосподарської
продукції (риби та інших водних біоресурсів),
збереження біорізноманіття та збільшення запасів
водних
біоресурсів
шляхом
їх
штучного
відтворення і вирощування в повністю або
частково контрольованих умовах та встановлює

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
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№

134.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Земельного кодексу
України та інших
законодавчих актів
України щодо
проведення робіт із
землеустрою,
пов'язаних із
встановленням і
зміною меж
адміністративнотериторіальних
одиниць»
Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин

135.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
розмежування земель
державної та
комунальної
власності»
Комітет з питань

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

21.06.2012
Проект №
10042

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(7.07.2012)

21.06.2012
Проект №
10043

Закон
прийнято

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Бевзенко В.Ф.
(Партія
регіонів),
Терещук С.М.
(Народна
Партія),
Сігал Є.Я.
(Партія
регіонів)

Бевзенко В.Ф.
(Партія
регіонів),
Ткач Р.В.
(НУНС),
Мельник С.А.
(Партія
регіонів),
Терещук С.М.
(Народна

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 228 голосів.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (12/19)

За: 238 голосів.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (18/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

порядок взаємовідносин органів державної влади,
місцевого
самоврядування
із
суб'єктами
господарювання, які здійснюють діяльність в
аквакультурі у внутрішніх водних об'єктах,
внутрішніх морських водах і територіальному морі
України.
1. У законопроекті пропонується внести зміни до
Земельного кодексу України, законів України «Про
землеустрій» та «Про державну експертизу
землевпорядної документації», спрямовані на
вдосконалення правового регулювання відносин,
пов‘язаних із встановленням і зміною меж
адміністративно-територіальних одиниць.
2. В ньому пропонується уточнити повноваження
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних та районних рад із питань встановлення
та зміни меж сіл, селищ, порядок погодження
відповідних
проектів
землеустрою
між
відповідними органами місцевого самоврядування
та органами виконавчої влади, а також встановити
порядок вирішення спірних питань, пов’язаних із
погодженням
проектів
землеустрою
адміністративно-територіальних одиниць шляхом
утворення погоджувальних комісій відповідного
рівня залежно від категорії адміністративно–
територіальних одиниць (міста, району, міста
обласного значення тощо).
Основною метою законопроекту, як зазначається
у Пояснювальній записці до нього, є «відмова від
розроблення
проектів
землеустрою
щодо
розмежування земель державної та комунальної
власності,
проектів
землеустрою
щодо
формування земель комунальної власності, та
проведення розмежування земель державної та
комунальної власності за принципом «в силу
закону».

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
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№

136.

НАЗВА ЗАКОНУ

аграрної політики та
земельних відносин
«Про внесення змін до
Закону України "Про
житлово-комунальні
послуги" (щодо
вдосконалення
системи управління
житловим фондом та
вирішення окремих
питань у сфері
надання послуг)»

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

137.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
Кабінет Міністрів
України" (щодо

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
(21.06.2012)

21.06.2012
Проект №
8391

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(3.07.2012)

21.06.2012
Проект №
9224

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Партія)

Бондик В.А.
(Партія
регіонів),
Баранов В.О.
(Народна
Партія),
Прутнік Е.А.
(Партія
регіонів),
Плотніков
О.В. (Партія
регіонів),
Литвин Ю.О.
(Народна
Партія),
Крук Ю.Б.
(РЗМ),
Харлім В.М.
(Партія
регіонів),
Шпенов Д.Ю.
(Партія
регіонів),
Стельмашенк
о В.П. (Партія
регіонів),

За: 228 голосів.
1. Партія регіонів
(180/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 250 голосів.
1. Партія регіонів
(185/192)
2. КПУ (14/25)
3. Народна Партія
(20/20)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

1. У проекті пропонується внести до Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» зміни,
які спрямовані
на створення умов для
формування і розвитку нової системи управління
та утримання житлового фонду, а також надання
житлово-комунальних послуг шляхом, зокрема,
визначення статусу управителя як особи, яка за
договором здійснює управління будинком та
забезпечує його належну експлуатацію.
2. Зокрема, проект Закону:
- передбачає надання прав власникам житлових
та нежитлових приміщень у будинку самостійно
обирати спосіб управління будинком, визначати
виконавців житлово-комунальних послуг та
вирішувати інші питання шляхом впровадження
механізму прийняття рішень загальними зборами
таких власників;
- визначає статус виконавця послуг з управління
будинком, його права та обов’язки, пов’язані із
наданням послуги з управління будинком;
- закладає засади формування конкурентного
середовища у сфері житлово-комунальних послуг
з
одночасним
збереженням
існуючої
інфраструктури, з забезпеченням рівних умов для
діяльності суб’єктів господарювання усіх форм
власності та створенням умов для збереження та
розвитку існуючих підприємств державної та
комунальної форми власності, які
наразі
працюють на ринку житлово-комунальних послуг.
Законопроектом пропонується внести зміни до
статей 44 і 48 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України», встановивши, що патронатні
служби
віце-прем’єр-міністрів
України
утворюються у складі Секретаріату Кабінету
Міністрів України.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

урахуванням
зауважень.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

патронатної служби)»

138.

Комітет з питань
державного
будівництва та
місцевого
самоврядування
«Про ціни і
ціноутворення»

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(2.07.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 263 голоси.
1. Партія регіонів
(188/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Президент
України
(Янукович
В.Ф.)

За: 235 голосів.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. Народна Партія
(20/20)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (2/65)

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(2.07.2012)
«Про адміністративні
послуги» з
пропозиціями
Президента України від

21.06.2012
Проект №
9435

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

21.06.2012
Проект №
9361

Комітет з питань
економічної політики

139.

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)
3. КПУ (0/25)

1. Проект Закону визначає підстави для
запровадження державного регулювання цін
(тарифів, плати, ставок або зборів, крім ставок і
зборів,
що
використовуються
у
системі
оподаткування), види державного регулювання
цін, порядок їх застосування, диференціюючи
адміністративні та ринкові методи.
2. Законопроект розмежовує компетенцію Кабінету
Міністрів України, органів виконавчої влади та
органів
місцевого
самоврядування
щодо
запровадження державного регулювання цін та
здійснення контролю за дотриманням його вимог.
3. Для оперативного реагування на зміни рівнів цін
на відповідних товарних ринках та запобігання їх
різкому зростанню проектом Закону визначаються
засади і порядок здійснення державних цінових
спостережень у вигляді моніторингу цін, складові
його проведення, зокрема збір інформації.
4. Для забезпечення неухильного виконання вимог
законодавства про ціни і ціноутворення проект
Закону
встановлює
диференційовану
адміністративно-господарську відповідальність за
його порушення та чітко визначений перелік видів
порушень.
Проектом закону пропонується:
- визначити поняття адміністративна послуга та
принципів
її
надання,
суб'єкта
надання
адміністративної послуги, засад його діяльності,
обов'язків адміністративного органу, в тому числі,

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
проект потребує
суттєвого
технікоюридичного
доопрацювання.

- Висновки ГНЕУ
Апарату ВРУ на
пропозиції
Президента:
пропозиції
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

15.06.2012
Закон
направлено
на підпис
Президенту
(02.07.2012)
Комітет з питань
державного
будівництва та
місцевого
самоврядування

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

щодо
забезпечення
права
одержувачів
адміністративних послуг на одержання повної та
достовірної інформації про порядок та строк
надання адміністративної послуги;
- встановити, що лише законом визначається
вичерпний перелік адміністративних послуг;
- встановити заборону делегування суб'єктам
господарювання
повноважень
з
надання
адміністративних послуг;
- встановити заборону адміністративним органам
(крім бюджетних установ, яким відповідно до
закону делеговано повноваження з надання
адміністративної
послуги)
надавати
платні
господарські послуги;
- визначити критерії, за якими встановлюється
розмір плати за послуги, порядок встановлення
плати за надання адміністративних послуг;
- запровадити порядок, за яким фізична особа має
право на отримання адміністративної послуги у
відповідному адміністративному органі чи центрі з
надання адміністративних послуг, незалежно від
реєстрації
місця
проживання
чи
місця
перебування такої особи, а оплата повної вартості
платної адміністративної послуги здійснюється
одноразово за весь комплекс робіт;
- передбачити надання адміністративних послуг
через центри надання адміністративних послуг;
- запровадити інститут адміністратора центру
надання адміністративних послуг;
- визначити механізм взаємодії центрів надання
адміністративних послуг з адміністративними
органами;
- функціонування Єдиного державного порталу
адміністративних послуг;
- надання адміністративних послуг шляхом
використання засобів телекомунікації
під час
надання адміністративних послуг;

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Президента
України в цілому
заслуговують на
підтримку.
- Підтримано всі 3
пропозиції
Президента.
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№

140.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про індустріальні
парки» з пропозиціями
Президента України від
13.04.2012
Комітет з питань
промислової і
регуляторної політики
та підприємництва

141.

«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України щодо
вдосконалення
оподаткування вдів
померлих пенсіонерів
вугільних підприємств,
які за життя мали
право на безоплатне
отримання побутового
палива»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

21.06.2012
Проект №
8396

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(03.07.2012)

21.06.2012
Проект №
10088

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(17.07.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Каськів В.В.
(НУНС),
Королевська
Н.Ю.
(Позафракцій
на),
Литвинов
Л.Ф. (Партія
регіонів),
Чечетов М.В.
(Партія
регіонів)

Турманов В.І.
(Партія
регіонів),
Єфремов О.С.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 265 голосів.
1. Партія регіонів
(190/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 308 голоси.
1. Партія регіонів
(183/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)

1. БЮТ
(24/100)
2. НУНС
(23/65)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

- передбачити персональну відповідальність за
виконання вимог цього Закону на керівників
адміністративних органів, посадових і службових
осіб, які уповноважені відповідно до закону
надавати адміністративні послуги, та
на
адміністраторів.
1. У законопроекті визначаються основні засади
створення та функціонування індустріальних
парків, зокрема,
містяться положення щодо
особливостей їх утворення, функціонування,
ліквідації, умов державної підтримки таких парків.
2. Проектом визначені кілька форм державної
підтримки
учасників
індустріальних
парків:
компенсація відсоткової ставки за залученими
банківськими кредитами, застосування норми
прискореної амортизації нових основних фондів
групи 3 і 4, митні пільги при імпорті обладнання
тощо.

У законопроекті пропонується не оподатковувати
податком на прибуток підприємств та податком на
доходи фізичних осіб вартість вугілля та вугільних
брикетів
(або
їх
грошову
компенсацію),
безоплатно наданих не «сім'ям працівників, які
загинули (померли) на підприємствах з видобутку
(переробки) вугілля, що отримують пенсії у
зв'язку із втратою годувальника», як це
передбачено чинними нормами підпункту 138.10.6
пункту 138.10 статті 138 та підпункту 165.1.20
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України, а «членам сімей (вдовам) працівників,
які загинули (померли) на підприємствах з
видобутку (переробки) вугілля, які мають право
на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, а
також померлих пенсіонерів, які за життя мали

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Висновки ГНЕУ
Апарату ВРУ на
пропозиції
Президента:
значна
частина
висловлених ним
зауважень
заслуговують на
увагу і можуть
бути підтримані
Верховною
Радою України
- Підтримано всі
пропозиції
Президента.
Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.
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№

142.

143.

НАЗВА ЗАКОНУ

та митної політики
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
плати за приєднання
до мереж суб'єктів
природних монополій»
Комітет з питань
паливно-енергетичного
комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки
«Про організації
роботодавців, їх
об'єднання, права і
гарантії їх діяльності»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
22.06.2012
Проект №
9011

Мартиненко
М.В. (НУНС)
Закон
направлено
на підпис
Президенту
(2.07.2012)

22.06.2012
Проект №
10108
Комітет з питань
соціальної політики та
праці

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(11.07.2012)

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

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 279 голосів.
1. Партія регіонів
(189/192)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 237 голосів.
1. Партія регіонів
(181/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (5/100)
2. НУНС (8/65)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (5/65)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

таке право».
У законопроекті пропонується врегулювати
відносини у сфері приєднання електроустановок
до електричних мереж та систем газоспоживання
до газових мереж, зокрема, в частині, що
стосується
визначення
вартості
такого
приєднання, здійснення плати за нього та джерел
його фінансування тощо.

Законопроектом передбачається:
визначення
особливостей
правового
регулювання, засад створення та діяльності
організацій роботодавців, об’єднань організацій
роботодавців;
- деталізація права на створення об’єднань
організацій роботодавців, принципів їх діяльності;
- запровадження спеціального правового режиму
державної реєстрації організацій роботодавців та
їх об‘єднань;
- унормування їх участі у соціальному діалозі на
різних
рівнях,
у
колективно-переговорному
процесі,
сфері
професійного
навчання,
перекваліфікації,
підвищенні
кваліфікації,
представництві та захисті інтересів своїх членів
під час здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності;
- встановленні основних принципів взаємодії
організацій роботодавців та їх об’єднань з
органами
державної
влади,
місцевого
самоврядування;
встановлення
вимоги
щодо
залучення
організацій роботодавців до навчального процесу

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.
- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.
- Висновки ГНЕУ
Апарату ВРУ до
першого читання:
законопроект
доцільно
направити
на
доопрацювання
з урахуванням
висловлених
зауважень.
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№

144.

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

«Про засади державної
мовної політики»

Комітет з питань
культури і духовності

3.07.2012
Проект №
9073

Ківалов С.В.
(Партія
регіонів),
Колесніченко
В.В. (Партія
регіонів)

Закон
прийнято
(03.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 248 голосів.
1. Партія регіонів
(190/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (1/62)
3. Реформи
заради
майбутнього
(2/19)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

у професійних навчальних закладах, визначити
поняття «професійний стандарт» у законах
України «Про вищу освіту», ««Про професійнотехнічну освіту».
1. На території України гарантується вільне
використання регіональних мов, до яких віднесено
російську, білоруську, болгарську, вірменську,
гагаузьку, ідиш, кримськотатарську, молдавську,
німецьку,
новогрецьку,
польську,
ромську,
румунську,
словацьку
угорську,
русинську,
караїмську та кримчацьку мови.
2. Дія цього положення поширюється на ті мови,
які є рідними для не менше 10% громадян, що
населяють певну територію за даними перепису.
акти вищих органів державної влади приймаються
державною мовою і офіційно публікуються
українською і російською, регіональними мовами
або мовами меншин.
3. У межах території, на якій поширена
регіональна мова в роботі, діловодстві і
документації місцевих органів державної влади і
місцевого самоврядування нарівні з державною
мовою використовується ця регіональна мова або
мова меншини.
4. Паспорт громадянина України і відомості про
його власника, що вносяться до нього,
виконуються державною мовою і, поруч, за
вибором громадянина, однією з регіональних мов
або мов меншин України.
5. Документ про освіту, отриману в навчальному
закладі з навчанням регіональною мовою, за
заявою осіб виконується двома мовами –
державною і поруч, за бажанням особи,
відповідною регіональною.
6. Виготовлення копій фільмів іноземного
виробництва, які розповсюджуються для показу в
кінотеатрах, публічному комерційному відео і

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Ухвалений в
цілому у другому
читання
без
висновків
Головного
юридичного
управління.
- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ до
першого читання:
законопроект
доцільно
відправити
на
доопрацювання.
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№

145.

146.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
статті 11 Закону
України "Про цінні
папери та фондовий
ринок" щодо
казначейських
зобов'язань»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики
«Про внесення зміни
до Основ
законодавства України
про охорону здоров'я
щодо встановлення

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

4.07.2012
Проект №
10630
Просолов І.М.
(Партія
регіонів)

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(186/194)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 263 голоси.
1. Партія регіонів
(188/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія

Закон
прийнято
(04.07.2012)
4.07.2012
Проект №
10560

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

домашньому відео в Україні, здійснюється мовою
оригіналу або із дублюванням або озвученням чи
субтитруванням
державною
мовою
або
регіональними мовами або мовами меншин на
замовлення дистриб’юторів і прокатників з
урахуванням мовних потреб споживачів.
7. Телерадіоорганізації України можуть на
власний розсуд вести мовлення державною
мовою, регіональними мовами або мовами
меншин, мовами міжнародного спілкування та
іншими мовами, – як однією, так і кількома
мовами. Обсяги регіонального і місцевого
мовлення державною мовою, регіональними
мовами або мовами меншин мають відповідати
чисельності
регіональних
мовних
груп
і
визначаються
самими
мовниками.
Мова
друкованих
засобів
масової
інформації
визначається їх засновниками відповідно до
установчих документів.
У проекті пропонується дозволити здійснювати
емісію казначейських зобов‘язань України в
іноземній валюті

- Ухвалений в
цілому у першому
читанні.

1. У законопроекті пропонується доповнити
Основи законодавства України про охорону
здоров’я новою статтею 78-1 «Обмеження,
встановлені для керівників та працівників
лікувально-профілактичних і фармацевтичних

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

обмежень під час
провадження
керівниками та
працівниками
лікувальнопрофілактичних і
фармацевтичних
(аптечних) закладів
професійної
діяльності»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

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

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(11.07.2012)

Комітет з питань
охорони здоров'я

147.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
вдосконалення та
спрощення процедури
державної реєстрації
земельних ділянок та
речових прав на
нерухоме майно»

4.07.2012
Проект №
10365

Закон
прийнято
(04.07.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 233 голоси.
1. Партія регіонів
(185/194)
2. Народна Партія
(18/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
3. КПУ (1/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

(аптечних) закладів під час провадження ними
професійної діяльності», положеннями якої
передбачається встановлення обмеження і
заборони для керівників та працівників лікувальнопрофілактичних і фармацевтичних (аптечних)
закладів.
2. Зокрема забороняється одержувати від
суб’єктів
господарювання,
які
здійснюють
виробництво та/або реалізацію лікарських засобів,
виробів медичного призначення, їх представників
винагороду в будь-якій формі (за винятком
винагороди,
передбаченої
договорами
про
проведення клінічних досліджень лікарських
засобів або клінічних випробувань виробів
медичного призначення), зразки лікарських
засобів, виробів медичного призначення (за
винятком випадків, пов’язаних з проведенням
відповідно до договорів клінічних досліджень
лікарських засобів або клінічних випробувань
виробів медичного призначення); рекламувати у
будь-який спосіб лікарські засоби, вироби
медичного призначення, в тому числі виписувати
лікарські засоби на бланках (рецептурних
бланках), що містять інформацію рекламного
характеру, а також на яких надруковано
найменування лікарських засобів та/або їх
виробників (торговельних марок) тощо.
1. Законопроектом пропонується внести зміни до
Закону України «Про Державний земельний
кадастр» та виключити положення відповідно до
якого державна реєстрація земельної ділянки
скасовується державним кадастровим реєстратором,
який здійснює таку реєстрацію, у разі якщо протягом
одного року з дня здійснення державної реєстрації
земельної ділянки речове право на неї не
зареєстровано з вини заявника.
2. Проектом Закону України також передбачається

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

другого читання:
законопроект
підлягає
відхиленню.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
з
урахуванням
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Комітет з питань
економічної політики

148.

149.

«Про внесення змін до
деяких законів України
(щодо ліцензування
імпорту лікарських
засобів та визначення
терміну "активний
фармацевтичний
інгредієнт")»
Комітет з питань
промислової і
регуляторної політики
та підприємництва
«Про внесення змін до
Закону України "Про
державне регулювання
виробництва і обігу
спирту етилового,
коньячного і
плодового,
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів"
(щодо функцій
уповноваженого
органу)»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

4.07.2012
Проект №
10562

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(11.07.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

4.07.2012
Проект №
8491

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(11.07.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(186/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 254 голоси.
1. Партія регіонів
(181/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

виключити пункт 11 Розділу VII «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
Державний земельний кадастр», яким встановлено,
що ведення Державного земельного кадастру в м.
Києві буде здійснюватись до 1 січня 2020 року.
1. У проекті пропонується внести зміни до законів
України
«Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» та «Про лікарські
засоби», які спрямовані на вдосконалення порядку
ввезення в Україну лікарських засобів.
2. Крім цього, у Законі України «Про лікарські
засоби» термін «діюча речовина (субстанція)»
замінюється терміном «активний фармацевтичний
інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина).

зауважень

1. Законопроектом передбачається, що контроль
за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється
органом виконавчої влади, уповноваженим
Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на
виробництво або імпорт, експорт спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову
торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю
алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Для здійснення контролю суб’єкт господарювання
подає зазначеному органу копію платіжного
доручення з відміткою банку про сплату”.
2. Неподання чи несвоєчасного подання звіту або
подання звіту з недостовірними відомостями про
обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі
імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів до органу виконавчої влади,
уповноваженого Кабінетом Міністрів України
видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 1700

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
підлягає
відхиленню.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

150.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України з питань
соціального захисту
військовослужбовців,
виплати одноразової
грошової допомоги у
разі їхньої загибелі
(смерті), встановлення
їм інвалідності чи
часткової втрати
працездатності без
встановлення
інвалідності»
Комітет з питань
національної безпеки і
оборони

151.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
участі у судовому
засіданні у режимі
відеоконференції»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

4.07.2012
Проект №
7277

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(7.07.2012)

4.07.2012
Проект №
9753

Комітет з питань
правосуддя
Закон
прийнято
(04.07.2012)

Гриневецький
С.Р. (Народна
Партія),
Самойленко
Ю.П. (Партія
регіонів)

Писаренко
В.В.
(Позафракцій
ний),
Пилипенко
В.П.
(Позафракцій
ний),
Ківалов С.В.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 249 голосів.
1. Партія регіонів
(176/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 260 голосів.
1. Партія регіонів
(186/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

гривень
1. Проектом Закону пропонується переглянути
умови виплати одноразової грошової допомоги у
разі загибелі військовослужбовців та інших осіб
рядового і начальницького складу або їх каліцтва,
замінивши таку обставину, як "каліцтво", на
"встановлення їм інвалідності чи часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності",
встановити
визначення
цієї
допомоги
як
соціальної виплати і розмежувати її розмір в
залежності від наслідків та моменту настання (у
період проходження військової та інших видів
служби чи під час безпосереднього виконання
ними службових обов’язків).
2. Крім того, законопроектом пропонується
запровадити обчислення цієї виплати виходячи з
посадових окладів, окладів за спеціальним
званням та надбавки за вислугу років замість усієї
суми
грошового
забезпечення,
а
також
деталізацію порядку призначення цієї виплати.
1. Проектом пропонується внести зміни до
Господарського процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства України,
Цивільного процесуального кодексу України,
якими передбачити можливість участі у судовому
засіданні у режимі відеоконференції.
2. Згідно з проектом, така участь буде відбуватися
на підставі ухвали суду, яку суд постановлятиме
за клопотанням учасника процесу або за власною
ініціативою.
3. Копія вказаної ухвали надсилатиметься до суду,
який буде зобов’язаний організувати її виконання,
та особі, яка буде брати участь у судовому
засіданні у режимі відеоконференції.
4. Проектом також передбачено, що використання
у судовому засіданні технічних засобів і технологій
повинно здійснюватися таким чином, щоб

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

без

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
змістовного
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.
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№

152.

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
удосконалення
законодавства про
цінні папери»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

4.07.2012
Проект №
8120-д

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(17.07.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Хомутиннік
В.Ю. (Партія
регіонів),
Прасолов І.М.
(Партія
регіонів),
Аржевітін
С.М. (НУНС),
Гєллєр Є.Б.
(Партія
регіонів),
Полунєєв
Ю.В. (Партія
регіонів),
Святаш Д.В.
(Партія
регіонів),
Пінчук А.П.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 249 голосів.
1. Партія регіонів
(176/194)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

забезпечити належну якість зображення і звуку,
можливість учасників процесу чути та бачити хід
судового засідання, ставити питання і отримувати
відповіді,
реалізовувати
інші
надані
їм
процесуальні права та виконувати процесуальні
обов’язки.
1. Законопроектом передбачено внесення змін до
Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», в
частині передбачення при проведенні державної
реєстрації припинення юридичної особи –
емітента цінних паперів обов’язковості подання
довідки відповідного органу Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про відсутність
нескасованих
випусків
цінних паперів цієї
юридичної особи, а у разі проведення державної
реєстрації акціонерного товариства додаткового
подання копії розпорядження про скасування
реєстрації
випуску
акцій,
засвідченої
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
2. Зміни, які вносяться законопроектом до Закону
України
«Про
рекламу»,
передбачають
розширення переліку вимог до рекламодавців
реклами на фондовому ринку, введення заборони
на повідомлення про майбутні прибутки та
використання порівняльної реклами з метою
недобросовісної конкуренції, посилення функцій
контролю з боку органів державної влади за
дотриманням законодавства про рекламу.
3.
Законопроектом
пропонується
надати
визначення терміну «регульований (організаційно
оформлений)
фондовий ринок»,
а
також
вдосконалити законодавство, яке застосовується
на регульованому (організаційно оформленому)
сегменті фондового ринку України.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
з
урахуванням
зауважень.
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№

153.

154.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
до розділу ХХ
"Перехідні положення"
Податкового кодексу
України (щодо
реалізації проекту з
будівництва
інфраструктурних
об'єктів Київського
регіону)»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України з питань
державних закупівель»
Комітет з питань
економічної політики

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

4.07.2012
Проект №
9649-д

Хомутинніков
В.Ю. (Партія
регіонів)
Закон
направлено
на підпис
Президенту
(17.07.2012)
4.07.2012
Проект №
9634
Закон
направлено
на підпис

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 249 голосів.
1. Партія регіонів
(179/194)
2. КПУ (22/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 241 голос.
1. Партія регіонів
(184/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(18/20)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
3. Реформи
заради
майбутнього
(2/19)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

4. З метою запобігання створенню маніпуляційних
схем щодо купівлі/продажу цінних паперів на
регульованому фондовому ринку законопроектом
пропонується встановити заборону щодо зміни
ціни та строків виконання договорів, укладених на
фондовій біржі шляхом подачі сторонами
публічних оферт.
5. Крім того, законопроектом пропонується
врегулювати питання отримання
інвесторами
повної та достовірної інформації стосовно
вчинених торговцями цінними паперами на
фондовому ринку правочинів щодо емісійних
цінних паперів.
У законопроекті пропонується надати пільги з
податку на додану вартість, податку на прибуток
підприємств, ввізного мита та земельного податку
«Сторонам контракту, укладеного для реалізації
національного проекту «Повітряний експрес»,
затвердженого Кабінетом Міністрів України, яким
передбачено:
спорудження
залізничного
пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний
аеропорт «Бориспіль»;
будівництво
міської
кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва
на ділянці Київ-Бориспіль; будівництво дороги від
Подільського мостового переходу до проспекту
Ватутіна у м. Києві».

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.

1. Проектом Закону пропонується встановити, що
підприємствами здійснюються закупівлі відповідно
до вимог Закону України “Про здійснення
державних закупівель” лише у випадку здійснення
таких закупівель за державні кошти; запровадити
можливість закупівлі за скороченою процедурою
продуктів харчування та послуг з організації
харчування;
встановити
випадки
відміни

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Президенту
(17.07.2012)

155.

«Про внесення змін до
Регламенту Верховної
Ради України (щодо
обрання, призначення
та відкликання
посадових осіб
Верховної Ради
України)»
Комітет з питань
Регламенту,
депутатської етики та
забезпечення
діяльності Верховної
Ради України

156.

«Про внесення змін до

4.07.2012
Проект №
10677
Забарський
В.В. (Партія
регіонів)
Закон
прийнято
(04.07.2012)

4.07.2012

Хомутиннік

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 255 голосів.
1. Партія регіонів
(186/194)
2. КПУ (21/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 255 голосів.

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

процедури
закупівлі
в
одного
учасника
замовником; дозволити депутатам селищних та
сільських рад входити до складу комітету з
конкурсних торгів тощо.
2. Також проект пропонує внести зміни до
Господарського кодексу України в частині відміни
положення
щодо
здійснення
закупівель
казенними,
комунальними
унітарними
підприємствами, господарськими товариствами,
державна частка у статутному капіталі якого
перевищує 50 відсотків, за
процедурами
закупівель, визначеними Законом України “Про
здійснення державних закупівель”.
1. Проектом Закону пропонується частину п'яту
статті 75 Регламенту викласти у новій редакції, за
якою рішення про обрання Голови Верховної Ради
України
приймається
відкритим
поіменним
голосуванням більшістю народних депутатів
України від конституційного складу Верховної
Ради України. При цьому передбачається
виключити частину шосту вказаної статті.
2. Крім того, планується внести зміни до статті 77
Регламенту, виклавши її частину четверту в новій
редакції,
якою передбачити,
що
рішення
Верховної Ради про відкликання Голови Верховної
Ради України з посади приймається відкритим
поіменним голосуванням більшістю народних
депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради і оформлюється постановою
Верховної Ради України.
3. Частину четверту статті 79 Регламенту
пропонується доповнити декількома словами з
метою забезпечення можливості одночасного
обрання Голови Верховної Ради України, Першого
заступника і заступника Голови Верховної Ради
України.
У законопроекті пропонується надати право

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

суттєвого
доопрацювання.

- Ухівлений в
цілому у першому
читанні.
Відсутні
висновки
Головного
науковоекспертного
управління
і
профільного
комітету.

Ухвалений

93
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

Закону України "Про
державну підтримку
сільського
господарства України"
(щодо діяльності
Аграрного фонду)»

Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин

157.

«Про реалізацію
соціальних ініціатив
Президента України
щодо здешевлення
вартості іпотечних

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Проект №
10417

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

В.Ю. (Партія
регіонів)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
1. Партія регіонів
(182/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(18/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
2. НУНС (0/62)

Закон
прийнято
(04.07.2012)

5.07.2012
Проект №
10557

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 256 голосів.
1. Партія регіонів
(185/194)
2. КПУ (23/25)
3. Народна Партія
(20/20)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Аграрному фонду здійснювати:
1) реалізацію чи безоплатну передачу об’єктів
державного цінового регулювання з державного
інтервенційного фонду визначеному позичальнику
(сільськогосподарському
товаровиробнику
/товаровиробнику) виключно у таких випадках:
- у зв’язку з закінченням установленого терміну
зберігання
об’єктів
державного
цінового
регулювання, а також виникнення обставин, які
можуть призвести до псування або погіршення їх
якості до закінчення терміну зберігання, за умови
одночасної або наступної поставки до державного
інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості
об’єктів державного цінового регулювання у
встановленому Кабінетом Міністрів порядку;
- за умови одночасного закладення об’єктів
державного цінового регулювання тієї ж кількості
та якості;
- у порядку тимчасового позичання на договірних
засадах з наступною поставкою до державного
інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості
об’єктів державного цінового регулювання або в
разі
неможливості
їх
повернення
–
з
відшкодуванням грошової вартості на день
перерахунку коштів, але не менше, ніж на час
відпуску у встановленому Кабінетом Міністрів
порядку;
2) закупівлю послуг із страхування об’єктів
державного
цінового
регулювання
у
встановленому Кабінетом Міністрів України
порядку.
У законопроекті пропонується:
1) щорічно, починаючи з 2013 року, передбачати у
Державному бюджеті України видатки на
компенсацію процентів, сплачуваних банкам
та/або
іншим фінансовим установам за
кредитами,
отриманими
громадянами
на

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

цілому у першому
читання.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:

94

Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом десятої сесії

______________________________________________________________________________________________________________________

№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

кредитів»

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

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

Закон
прийнято
(05.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

будівництво (реконструкцію) чи придбання житла з
включенням зазначених видатків до захищених
видатків загального фонду держбюджету;
2) установити, що інвестування та фінансування
будівництва об’єктів, що здійснюється за
бюджетними програмами, які передбачають
надання громадянам державної підтримки для
будівництва (придбання) житла, зокрема шляхом
сплати частини його вартості, надання пільгового
іпотечного
кредиту,
компенсації
процентів,
сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим
установам за кредитами, отриманими на
будівництво (реконструкцію) чи придбання житла,
може здійснюватися шляхом укладення між
замовниками
будівництва
(власниками,
управителями) та громадянами договорів купівліпродажу майнових прав на квартири в об’єктах
незавершеного будівництва;
3) установити, що право оренди земельної ділянки
може посвідчуватися договором відчуження права
оренди землі, зареєстрованим відповідно до
закону;
4)
договір
про
задоволення
вимог
іпотекодержателя
або
застереження
про
задоволення вимог іпотекодержателя, включене
до іпотечного договору, у разі звернення
стягнення на предмет іпотеки (об’єкт нерухомого
майна, права на земельну ділянку, на якій
розташований об'єкт незавершеного будівництва,
об'єкт незавершеного будівництва та майнові
права на них) є документом, що посвідчує право
оренди нового орендаря, та підлягає державній
реєстрації;
5) право на оренду земельної ділянки державної
або комунальної власності із земель житлової та
громадської забудови,
на
якій
розпочато
будівництво, може бути відчужене орендарем без

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.
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№

158.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
визначення умов
поставок»
Комітет з питань
економічної політики

159.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
регулювання
товарообмінних
(бартерних) операцій у
галузі
зовнішньоекономічної
діяльності"»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

5.07.2012
Проект №
9602

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(17.07.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 253 голоси.
1. Партія регіонів
(179/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

5.07.2012
Проект №
10020

Комітет з питань
економічної політики

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 266 голосів.
1. Партія регіонів
(192/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 266 голосів.
1. Партія регіонів
(190/194)
2. КПУ (25/25)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

Закон
прийнято
(05.07.2012)
160.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
статус і соціальний
захист громадян, які

5.07.2012
Проект №
10437

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

згоди орендодавця на строк та на умовах,
визначених
первинним
договором
оренди
(відчужене право оренди земельної ділянки
підлягає державній реєстрації.
Законопроект передбачає надання можливості
суб’єктам
господарської
діяльності
України
використовувати
в
контрактах
(договорах)
внутрішньої та зовнішньої торгівлі відомі
міжнародні
звичаї,
рекомендації,
правила
міжнародних органів та організацій, а також
визначати митну вартість товару на основі
однорідних та нейтральних систем оцінювання, у
тому числі з використанням правил Інкотермс
будь-якої редакції.
У
законопроекті
пропонується
спростити
національну систему регулювання товарообмінних
(бартерних)
операцій
у
галузі
зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, у
ньому передбачається:
- збільшення з 90 до 180 календарних днів
максимального строку, упродовж якого товари, що
імпортуються
за
бартерним
договором,
підлягають ввезенню на митну територію України;
- зняття обмеження щодо терміну ввезення на
митну територію України імпортних товарів у разі
експорту за бартерним договором високоліквідних
товарів;
- вилучення з системи документів дозвільного
характеру разового індивідуального дозволу на
перевищення встановлених строків увезення
товарів (виконання робіт, надання послуг), які
імпортуються за бартерними договорами тощо.
1. У законопроекті пропонується змінити порядок
реалізації права на щорічне безоплатне
отримання санаторно-курортних путівок щодо
громадян, які постраждали внаслідок аварії на

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи" щодо
вільного вибору
санаторно-курортного
закладу»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)
Закон
прийнято
(05.07.2012)

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

161.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
особливостей
провадження
господарської
діяльності із
забезпечення
функціонування
дипломатичних
представництв та
консульських установ
іноземних держав,
представництв
міжнародних

5.07.2012
Проект №
10411
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Закон
прийнято
(05.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 255 голосів.
1. Партія регіонів
(181/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Чорнобильській АЕС, в тому числі стосовно дітей
та дітей, що мають інвалідність, пов‘язану з цією
аварією.
2. Зокрема, передбачається, що постраждалі
особи будуть забезпечуватися санаторнокурортними путівками шляхом надання щорічної
грошової допомоги для компенсації їх вартості
через безготівкове перерахування санаторнокурортним закладам, які мають ліцензію на
провадження
господарської
діяльності
з
медичної практики, за надання послуг із
санаторно-курортного лікування, чи одержання
за їх бажанням грошової компенсації у розмірі
середньої вартості путівки в Україні.
3. Крім цього, Кабінету Міністрів України
пропонується надати повноваження визначати
граничний обсяг щорічної грошової допомоги для
компенсації вартості путівок (на сьогодні Уряд
визначає щорічний розмір середньої вартості
путівки в Україні та порядок виплати грошової
компенсації в розмірі середньої вартості путівки в
Україні.
У проекті пропонується внести до Господарського
та Бюджетного кодексів України, а також до
законів України «Про оренду державного та
комунального майна» та «Про управління
об‘єктами державної власності» зміни, які
спрямовані на забезпечення на належному рівні
функціонування дипломатичних представництв та
консульських
установ
іноземних
держав,
представництв
міжнародних
міжурядових
організацій в Україні.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
за
умови
врахуванням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
проект потребує
технікоюридичного
доопрацювання.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

міжурядових
організацій в Україні»

162.

Комітет з питань
економічної політики
«Про внесення змін до
Кримінального та
Кримінальнопроцесуального
кодексів України (щодо
відповідальності за
незаконне поводження
зі зброєю та
вибуховонебезпечним
и матеріалами)»
Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності

163.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
посилення
відповідальності за
фальсифікацію або
обіг фальсифікованих
лікарських засобів»

5.07.2012
Проект №
10554

Закон
прийнято
(05.07.2012)

5.07.2012
Проект №
10561

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 253 голоси.
1. Партія регіонів
(183/194)
2. КПУ (20/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 266 голосів.
1. Партія регіонів
(190/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

Законопроектом
пропонується
внести
до
Кримінального та Кримінально-процесуального
кодексів України зміни, відповідно до яких:
1)
встановлюється
відповідальність
за
викрадення, привласнення, вимагання основних
частин зброї, комплектуючих і складових бойових
припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв
(зміни до статті 262), а так само за їх носіння,
зберігання, придбання, передачу чи збут (зміни до
статті 263);
2) злочин, передбачений частиною першою статті
263 КК України, пропонується віднести до категорії
тяжких,
установивши
за
його
вчинення
відповідальність у вигляді позбавлення волі на
строк від трьох до семи років;
3) КК України доповнюється новою статтею 263-1
"Незаконне виготовлення зброї, бойових припасів
або вибухових речовин", при цьому повноваження
щодо провадження досудового слідства у справах
про такі злочини надаються слідчим органів
внутрішніх справ (зміни до частини другої статті
112 КПК України).
1. Проектом пропонується уніфікувати механізм
юридичної відповідальності за фальсифікацію
лікарських засобів або обіг фальсифікованих
лікарських засобів, шляхом приведення до санкції
лише
однієї норми – норми Кримінального
кодексу України.
2. Проектом пропонується переглянути статтю
321¹
Кримінального
кодексу
України
„Фальсифікація лікарських засобів або обіг

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

Комітет з питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної
діяльності

164.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
електроенергетику"
щодо забезпечення
надійного
(безперебійного)
постачання
електричної енергії
споживачам та
інвестування в
інфраструктуру»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(11.07.2012)

5.07.2012
Проект №
10337
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Закон
прийнято
(05.07.2012)

Комітет з питань

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 255 голосів.
1. Партія регіонів
(181/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

фальсифікованих лікарських засобів” щодо
внесення
змін
у
частині
посилення
відповідальності, а саме:
- залишення санкції частини першої цієї статті у
вигляді штрафу, що раніше відповідало 44²
КУпАП;
- водночас збільшення розміру штрафу за
фальсифікацію лікарських засобів або заміни
штрафу на позбавлення волі, у другій частині цієї
статті;
- суттєве підвищення строків позбавлення волі.
3. Проектом також пропонується посилити
відповідальність за контрабанду наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи
прекурсорів або фальсифікованих лікарських
засобів (ст. 305 КК України) шляхом підвищення
строків позбавлення волі за вчинення цього
злочину.
4. Крім того, проектом пропонується передбачити
кримінальну відповідальність за порушення
встановленого порядку доклінічного вивчення,
клінічних випробувань і державної реєстрації
лікарських засобів і фальсифікацію їх результатів
(стаття 321²).
У законопроекті пропонується:
1) запровадити з метою забезпечення надійного
(безперебійного)
постачання
споживачам
електричної енергії стандарти операційної безпеки
функціонування об’єднаної енергетичної системи
України
та
показників
якості
послуг
з
електропостачання;
2) покласти на центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику в електроенергетичному
комплексі повноваження щодо затвердження
зазначених стандартів (за погодженням з
національною комісією, що здійснює державне

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

другому читанні з
урахуванням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
за
умови
врахуванням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

паливно-енергетичного
комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки

165.

«Про зайнятість
населення»
Комітет з питань
соціальної політики та
праці

5.07.2012
Проект №
10497-1

Закон
прийнято
(5.07.2012)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 265 голосів.
1. Партія регіонів
(189/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

регулювання у сфері енергетики), здійснення їх
моніторингу, а також розроблення державної
програми перспективного розвитку ОЕС України;
3) віднести до основних завдань національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики, розроблення та затвердження
показників якості послуг з електропостачання за
погодженням з центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики в електроенергетичному комплексі, а
також здійснення моніторингу за їх дотриманням;
4) віднести до завдань централізованого
диспетчерського
(оперативно-технологічного
управління) запобігання надзвичайним ситуаціям
в ОЕС України;
5) визначити з метою забезпечення надійного
(безперебійного) постачання електричної енергії
споживачам завдання державного підприємства,
що
здійснює
диспетчерське
(оперативнотехнологічне) управління такою системою;
6) зобов’язати суб’єктів електроенергетики у разі
виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України
діяти відповідно до стандартів операційної
безпеки функціонування ОЕС України та
виконувати оперативні команди та розпорядження
державного
підприємства,
що
здійснює
диспетчерське
(оперативно-технологічне)
управління ОЕС України.
1. З метою стимулювання зайнятості населення
суб’єктом законодавчої ініціативи пропонується
запровадити наступні механізми:
- компенсаційні виплати, пов’язані з витратами із
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування
для
роботодавців при працевлаштуванні громадян, які
недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці,
та суб’єктів малого підприємництва за умови

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
за
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

створення
нових
робочих
місць
та
працевлаштування на них безробітних;
- зменшення розміру єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування для роботодавців, які протягом року
забезпечували створення робочих місць та
забезпечували виплату заробітної плати у розмірі
не нижче 3-х мінімальних заробітних плат;
- стажування з відкриттям трудової книжки для
студентів денної форми навчання професійнотехнічних училищ та вищих навчальних закладів;
- навчання безробітних інтегрованим робітничим
професіям;
- професійне навчання безробітних на замовлення
роботодавця під конкретне робоче місце або для
самозайнятості особи;
надання
«стартових
виплат»
молодим
працівникам, які погодилися працювати у сільській
місцевості;
- отримання «ваучера» на професійне навчання
для осіб віком від 45 років за умови страхового
стажу більше 15 років.
2. У законопроекті пропонується змінити правовий
статус Державної служби зайнятості, яка на
сьогодні виконує функції виконавчої дирекції
Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування України на випадок
безробіття, визначивши цей орган центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, та виконавчим органом правління цього
Фонду, який здійснює оперативне розпорядження
фінансовими ресурсами Фонду.
3. Фінансування діяльності центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері зайнятості населення та трудової міграції,
передбачається здійснювати за рахунок коштів

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

умови
врахуванням
зауважень.
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№

166.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Закону України "Про
Національний архівний
фонд та архівні
установи" (щодо
експертизи цінності
документів)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

5.07.2012
Проект №
8755

Комітет з питань
культури і духовності

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 237 голосів.
1. Партія регіонів
(188/194)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 265 голосів.
1. Партія регіонів
(189/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Закон
прийнято
(5.07.2012)

167.

«Про внесення змін до
статей 9 і 25 Закону
України "Про збір та
облік єдиного внеску
на
загальнообов'язкове
державне соціальне

5.07.2012
Проект №
9779

Закон
прийнято

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
3. КПУ (0/25)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Фонду.
4. Крім того, у законопроекті пропонується
встановлювати статус безробітного особі, яка не
працює, з першого дня звернення до Державної
служби зайнятості (а не з 8-го, як сьогодні).
5. Змінено деякі розміри допомоги по безробіттю.
1. У законопроекті пропонується шляхом внесення
змін до Закону України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» визначити
термін «експертиза цінності документів» та
уточнити порядок її проведення.
2. Визначити обов’язки юридичних осіб щодо
проведення експертизи цінності та забезпечення
збереження документів, що нагромадилися за час
їхньої діяльності.
3. Встановити обов’язки власників документів
Національного архівного фонду щодо утримання в
належному стані будівель і приміщень архівних
установ.
4. Визначити підстави для вилучення документів з
Національного архівного фонду.
5. Надати центральним державним архівам,
місцевим
державним
архівним
установам,
архівним відділам міських рад право на перевірку
роботи архівних підрозділів і служб діловодства
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій, об’єднань громадян та релігійних
організацій.
1. У законопроекті пропонується внести зміни,
якими передбачається окремий порядок сплати
єдиного внеску для платників, зазначених у пунктах
4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону.
2. Зокрема, для фізичних осіб - підприємців, які
обрали спрощену систему оподаткування, та членів
сімей таких осіб, що беруть участь у провадженні
ними
підприємницької
діяльності,
замість

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

102

без

без

Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом десятої сесії

______________________________________________________________________________________________________________________

№

НАЗВА ЗАКОНУ

страхування"»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

(5.07.2012)

Комітет з питань
соціальної політики та
праці

168.

169.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України (щодо
припинення права
користування
земельними
ділянками, при
відведенні їх для
суспільних потреб)»

5.07.2012
Проект №
9557

Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин
«Про технічну
інвентаризацію
об'єктів нерухомого
майна»

Закон
прийнято
(5.07.2012)
5.07.2012
Проект №
10286

Матвієнко
А.С. (НУНС),
Бевзенко В.Ф.
(Партія
регіонів),
Мельник С.А.
(Партія
регіонів),
Терещук С.М.
(Народна
партія)

За: 226 голосів.
1. Партія регіонів
(190/194)
2. Народна Партія
(20/20)

Осика С.Г.
(Позафракцій
ний),
Воропаєв
Ю.М. (Партія
регіонів),
Черноморов
О.М. (Партія

За: 260 голосів.
1. Партія регіонів
(185/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
3. КПУ (0/25)
4. Реформи
заради
майбутнього
(7/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

щомісячної плати пропонується сплачувати єдиний
внесок, нарахований за календарний квартал, до 20
числа місяця, що настає за кварталом.
3. Для інших платників єдиного внеску, зазначених у
пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього ж
Закону, пропонується сплачувати єдиний внесок,
нарахований за календарний рік, причому
платникам, зазначеним у пункті 4 (фізичні особи –
підприємці) - до 10 лютого, а зазначеним у пункті 5
(особи, які забезпечують себе роботою самостійно)
– до 1 травня наступного року. Звітним періодом
для всіх цих платників єдиного внеску пропонується
встановити календарний рік.
Проектом пропонується уточнити підстави набуття
користування
чужою
земельною
ділянкою,
повноваження органів виконавчої влади та органів
місцевого
самоврядування
щодо
передачі
земельних
ділянок
у
власність
або
у
користування, порядок розірвання договору
оренди земельної
ділянки державної та
комунальної власності «у разі необхідності
надання її для суспільних потреб», порядок
затвердження розміру викупної ціни земельної
ділянки, склад осіб, що визначають суб‘єктів
оціночної діяльності для проведення грошової
оцінки земельних ділянок, що відчужуються тощо.

1. У проекті Закону передбачається, що
організацію
та
забезпечення
технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна в Україні
здійснюють бюро технічної інвентаризації комунальні підприємства за місцезнаходженням
об'єктів нерухомого майна.
2. Законопроектом визначається компетенція
центрального органу виконавчої влади з питань

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

Комітет з питань
економічної політики

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

регіонів)

Закон
прийнято
(5.07.2012)

170.

«Про внесення змін до
Закону України "Про
Червону книгу України"
(щодо посилення
охорони рідкісних
видів тварин і
рослин)»

5.07.2012
Проект №
6472

Закон

Комар М.С.
(Партія
регіонів),
Дейч Б.Д.
(Партія
регіонів),
Голуб О.В.
(КПУ)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(188/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

житлово-комунального господарства у сфері
технічної інвентаризації об’єктів нерухомого
майна.
3. Проект визначає перелік об’єктів нерухомого
майна, які підлягають технічній інвентаризації, та
підстави проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна.
4. Проектом передбачено, що роботи з технічної
інвентаризації
об’єктів
нерухомого
майна
здійснюються за обов’язковою участю заявника
або його довіреної особи, у присутності якого
проводиться
обстеження
з
обов’язковим
підписанням ним відповідних документів.
5. Проектом передбачено, що проведення
технічної інвентаризації у випадку переходу права
власності на об’єкт нерухомого майна не є
обов’язковим, проводиться за домовленістю
сторін договору.
6. Проектом передбачено, що матеріалів технічної
інвентаризації
складаються
інвентаризаційні
справи, технічні паспорти, довідки-характеристики,
довідки про відсоток готовності об’єктів нерухомого
майна незавершених будівництвом, довідки про
розрахунок часток тощо.
7. Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого
майна, видача відповідних документів, надання
відомостей про об’єкти нерухомого майна
здійснюється за тарифами, затвердженими
органами місцевого самоврядування.
1. У проекті пропонується доповнити статтю 3
Закону України «Про Червону книгу України»
новою частиною, згідно з якою до Червоної книги
рослинного світу включаються «вищі і нижчі
рослини, а також непатогенні мікроорганізми».
2. Крім того, до ареалів охорони об’єктів Червоної
книги пропонується відносити перебування
(зростання) відповідних об’єктів не лише у

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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№

171.

НАЗВА ЗАКОНУ

Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування
та ліквідації наслідків
Чорнобильської
катастрофи
«Про благодійництво
та благодійні
організації»
Комітет з питань
культури і духовності

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

прийнято
(5.07.2012)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

природних, а й штучних умовах.

5.07.2012
Проект №
6343
Льовочкіна
Ю.В. (Партія
регіонів),
Фельдман О.Б.
(Партія
регіонів),
Зарубінський
О.О. (Народна
Партія),
Оробець Л.Ю.
(НУНС)
Закон
прийнято
(5.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 228 голосів.
1. Партія регіонів
(184/192)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (12/19)

1. БЮТ (0/100)
2. НУНС (1/65)
3. КПУ (0/25)

1. Законопроект є новою редакцією Закону
України «Про благодійництво та благодійні
організації», в якому за змістом його преамбули
пропонується
визначити
«загальні
засади
благодійної діяльності на території України, умови
утворення, діяльності і припинення благодійних
організацій, а також форми державної підтримки
благодійної діяльності».
2. В законопроекті пропонується скасувати правові
обмеження утворення і діяльності благодійних
організацій за територіальним статусом (тобто
поділ на місцеві, всеукраїнські та міжнародні), що
дасть можливість благодійним організаціям вільно
здійснювати свою статутну діяльність на всій
території України без перереєстрації.
3. Спрощується порядок реєстрації благодійних
організацій,
яку
здійснюватимуть
державні
реєстратори за місцезнаходженням благодійних
організацій, а Міністерство юстиції України
здійснюватиме
акредитацію
філій
або
представництв іноземних благодійних організацій,
що відповідає вимогам закону про державну
реєстрацію юридичних осіб.
3. Законопроект визначає особливості утворення і
діяльності благодійних товариств, фондів та
установ, порядок використання їх майна, в тому
числі адміністративні витрати, а також права,
обов’язки і відповідальність членів органів
управління благодійних організацій.
4. Уточнено підхід до контрольних повноважень
держави щодо благодійної діяльності та підстави

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.
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№

172.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України (щодо
оподаткування спирту
етилового для окремих
виробництв)»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

173.

«Про адвокатуру та
адвокатську
діяльність»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

5.07.2012
Проект №
9268

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(11.07.2012)

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Майборода
С.Ф. (Партія
регіонів),
Наконечний
В.Л. (Партія
регіонів)

5.07.2012
Проект №
10424
Президент
України
(Янукович
В.Ф.)

Комітет з питань
правової політики

Закон
прийнято
(5.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 238 голосів.
1. Партія регіонів
(181/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

За: 265 голосів.
1. Партія регіонів
(189/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
3. Реформи
заради
майбутнього
(1/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

припинення благодійних організацій. Водночас
розширено сферу судового захисту прав
засновників і кредиторів благодійних організацій, а
також інших суб’єктів благодійної діяльності.
5. Крім того, законопроект передбачає певні
форми державної підтримки благодійників і
благодійної діяльності, зокрема, поширення
соціальної реклами та інформації про благодійну
діяльність, а також встановлення державних
винагород, звань і відзнак для благодійників.
У законопроекті передбачається внесення змін до
пункту 225.1 статті 225, підпункту «а» підпункту
229.1.1 та підпункту 229.1.3, а також підпункту «а»
підпункту 229.1.5 пункту 229.1 статті 229
Податкового кодексу України, згідно з якими
встановлюється нульова ставка акцизного податку
на спирт етиловий, який використовується для
виробництва вермутів.

1.
Проект
надає
адвокатурі
функції
самоврядування та саморегулювання. Так, ним
передбачено створення органів адвокатського
самоврядування та визначено повноваження рад
адвокатів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва, Севастополя (регіонів), кваліфікаційнодисциплінарних
комісій
адвокатури,
Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,
Ради адвокатів України. Вищими органами
адвокатського самоврядування у державі є з’їзд
адвокатів України, а у регіонах – відповідні
конференції адвокатів. Також передбачається
формування ревізійних комісій адвокатури регіонів
та Вищої ревізійної комісії адвокатури.
2.
Органи
адвокатського
самоврядування

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання
з урахуванням
зауважень.
Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні
за
умови
урахуванням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

самостійно вирішують питання формування
високопрофесійного
адвокатського
корпусу,
встановлення професійних стандартів та етичних
вимог до здійснення адвокатської діяльності,
представництва та захисту спільних інтересів
адвокатів, співпраці адвокатури з органами
державної
влади,
органами
місцевого
самоврядування,
юридичними
і
фізичними
особами,
фінансування
діяльності
органів
адвокатського самоврядування.
3. Проектом чітко врегульовані питання щодо
направлення адвокатом адвокатського запиту:
визначено коло питань та адресатів, стосовно
яких
може
складатися
та
надсилатися
адвокатський запит. Запроваджено обов’язковість
вимог адвокатського запиту щодо органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій незалежно від форми власності та
підпорядкування, об’єднань громадян. У проекті
також установлено строк надання відповіді на
адвокатський
запит
та
адміністративну
відповідальність за відмову в наданні інформації
на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне
надання інформації, надання інформації, що не
відповідає дійсності.
4. Єдиний реєстр адвокатів України ведеться
Радою адвокатів України з метою збирання,
зберігання, обліку та надання достовірної
інформації про чисельність і персональний склад
адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які
набули
право
на
зайняття
адвокатською
діяльністю в Україні, обрані адвокатами форми
здійснення адвокатської діяльності. Внесення
відомостей до Реєстру здійснюється радами
адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.
5. У проекті впорядковано підстави та порядок

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012
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№

174.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
Земельного кодексу
України (щодо порядку
проведення земельних
торгів у формі
аукціону)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

5.07.2012
Проект №
10231-3

Комітет з питань
аграрної політики та
земельних відносин
Закон
прийнято
(5.07.2012)

175.

«Про внесення зміни

5.07.2012

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Бевзенко В.Ф.
(Партія
регіонів),
Терещук С.М.
(Народна
Партія)

За: 235 голосів.
1. Партія регіонів
(189/194)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Олійник В.М.

За: 252 голосів.

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

здійснення
дисциплінарного
провадження
стосовно адвокатів. Право на звернення до
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
зі заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка
може мати наслідком його дисциплінарну
відповідальність, надається кожному, кому відомі
такі факти.
6. Проектом Закону передбачено, що адвокат
іноземної держави набуває право на зайняття
адвокатською діяльністю на території Україні з
моменту включення відомостей про нього до
Єдиного реєстру адвокатів України. З цією метою
адвокат іноземної держави звертається з
відповідною
заявою
до
кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури, перед якою
повинен довести отримання права на зайняття
адвокатською діяльністю у відповідній іноземній
державі.
1. У проекті пропонується викласти у новій
редакції статті 135 - 139 Земельного кодексу
України, які стосуються проведення земельних
торгів у формі аукціону.
2. Зокрема, визначаються суб’єкти таких торгів,
особливості
продажу
земельних
ділянок
державної і комунальної власності, порядок
проведення земельних торгів відповідно до
договору між організатором та виконавцем, умови
щодо встановлення результатів аукціону і порядку
їх оприлюднення.
3. Визначаються розміри реєстраційного та
гарантійного внесків, порядок добору земельних
ділянок та підготовки лотів для продажу на
земельних торгах.
4. Детально виписані у проекті вимоги щодо
порядку проведення аукціону, зокрема, щодо
процедури голосування тощо.
Законопроект
передбачає
приведення

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні з
урахуванням
зауважень.

Завізований
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

до деяких
законодавчих актів
України (щодо
повноважень
Державної міграційної
служби України)»

176.

Комітет з питань прав
людини, національних
меншин і
міжнаціональних
відносин
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
регулювання в галузі
зв'язку»

Комітет з питань
транспорту і зв'язку

177.

«Про інститути
спільного
інвестування»
Комітет з питань

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Проект №
10268

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

(Партія
регіонів)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
1. Партія регіонів
(179/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

Закон
прийнято
(5.07.2012)

5.07.2012
Проект №
9747
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Закон
прийнято
(5.07.2012)

5.07.2012
Проект №
9615

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 253 голоси.
1. Партія регіонів
(183/194)
2. КПУ (21/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 257 голосів.
1. Партія регіонів
(182/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

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

Головним
юридичним
управлінням
зауважень.

В проекті Закону пропонується:
- розширити понятійно-категорійний апарат Закону
України «Про телекомунікації» (далі – Закон);
- уточнити повноваження національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації;
- закріпити за Кабінетом Міністрів України
повноваження затверджувати порядок видачі,
продовження строку дії, переоформлення, видачі
дубліката
та
анулювання
дозволів
на
використання номерного ресурсу;
- визначити на законодавчому рівні перелік
підстав для відмови у видачі, переоформленні,
відмови у переоформленні, видачі дублікату,
анулювання дозволу на використання номерного
ресурсу;
- визначити розміри штрафів за порушення вимог
Закону суб’єктами господарювання в сфері
телекомунікацій тощо.
1.
Законопроектом
передбачена
чітка
послідовність дій при створенні корпоративних та
пайових інвестиційних фондів, а також
при
проведенні процедури їх ліквідації.
2. Враховуючи фактичне існування інвестиційних

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнято
у
другому читанні
за
умови
урахуванням
зауважень.

без

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

178.

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

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

Закон
прийнято
(5.07.2012)

«Про екстрену медичну
допомогу»
Комітет з питань
охорони здоров'я

5.07.2012
Проект №
10155
Бахтеєва Т.Д.
(Партія
регіонів)
Закон
прийнято
(5.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 239 голосів.
1. Партія регіонів
(190/194)
2. Народна Партія
(20/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
3. КПУ (0/25)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

фондів, до складу активів яких входить певний
вид активів (фонди грошового ринку, фонди
державних цінних паперів, фонди облігацій,
фонди акцій, індексні фонди, фонди банківських
металів), пропонується на законодавчому рівні
визначити класифікацію таких фондів та структуру
їх активів, що відповідає сучасному розвитку
сфери спільного інвестування.
3. Зконопроектом передбачено встановлення
вимоги щодо іменної форми випуску цінних
паперів інститутів спільного інвестування та
існування таких цінних паперів в бездокументарній
формі.
4. Законопроектом пропонується встановити
вимогу щодо здійснення оплати вартості цінних
паперів інститутів спільного інвестування, в тому
числі акцій корпоративного інвестиційного фонду
при формуванні початкового статутного капіталу,
виключно у грошовій формі.
5. Законопроектом передбачено удосконалення
системи розкриття інформації про діяльність
інститутів спільного інвестування.
Законопроект визначає:
- основні терміни та поняття, що застосовуються у
законодавстві в сфері екстреної медичної
допомоги та склад цього законодавства;
- право особи на екстрену медичну допомогу та
порядок виклику екстреної медичної допомоги і
загальні засади її надання;
- основні засади організації та функціонування
системи екстреної медичної допомоги;
- повноваження органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування щодо забезпечення
функціонування системи екстреної медичної
допомоги;
- порядок утворення, статус та основні завдання

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

другого читання
відсутній.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
Законопроект
потребує
доопрацювання.
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№

179.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
статті 5 Закону України
"Про підвищення
престижності
шахтарської праці"
(щодо особливості
здобуття освіти)»
Комітет з питань
паливно-енергетичного
комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

5.07.2012
Проект №
10233

Турманов В.І.
(Партія
регіонів)
Закон
направлено
на підпис
Президенту
(07.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 262 голоси.
1. Партія регіонів
(188/194)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

центрів екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф, що утворюються в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі;
- статус, основні завдання та обов’язки, засади
функціонування
оперативно-диспетчерських
служб центрів екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф, станцій екстреної медичної,
бригад екстреної медичної допомоги та відділень
екстреної медичної допомоги лікарень;
- соціальні права та гарантії працівників системи
екстреної медичної допомоги;
- коло осіб, які зобов’язані надавати першу
домедичну допомогу людям у невідкладному
стані;
- порядок фінансового, матеріально-технічного та
наукового забезпечення діяльності системи
екстреної медичної допомоги;
- відповідальність за порушення законодавства у
сфері екстреної медичної допомоги.
У законопроекті пропонується надати право
особам, батьки яких є шахтарями та які мають
стаж підземної роботи не менш як 15 років, або які
загинули
внаслідок
нещасного
випадку на
виробництві чи стали інвалідами I або II групи,
бути зарахованими у перший рік після здобуття
загальної середньої освіти поза конкурсом за
особистим вибором спеціальності до державних і
комунальних вищих та професійно-технічних
навчальних закладів України для навчання за
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з
наданням місць у гуртожитках на час навчання та
гарантованою виплатою за рахунок коштів
державного
бюджету
стипендії
в
розмірі
прожиткового мінімуму, встановленого законом
для працездатних осіб (стаття 5 Закону України
«Про підвищення престижності шахтарської

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

180.

«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України (щодо
державної податкової
служби у зв'язку з
проведенням
адміністративної
реформи)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

5.07.2012
Проект №
10224
Мірошниченко
Ю.Р. (Партія
регіонів)
Закон
прийнято
(5.07.2012)

181.

Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики
«Про державні лотереї
в Україні»

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 262 голоси.
1. Партія регіонів
(189/194)
2. КПУ (23/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

5.07.2012
Проект №
8652

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

Полунєєв
Ю.В. (Партія
регіонів),
Корж В.П.
(Партія
регіонів)

Закон
прийнято
(05.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 257 голосів.
1. Партія регіонів
(184/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

праці»).
1. У законопроекті пропонується внести зміни до
Податкового кодексу України, що визначають
функції та повноваження окремих центральних
органів виконавчої влади у відповідних сферах
суспільного життя.
2. Законопроект, як зазначається у пояснювальній
записці, розроблений з метою приведення
Податкового кодексу України «у відповідність із
Конституцією України, в частині перерозподілу
повноважень між Президентом України та
Кабінетом Міністрів України у зв’язку з
проведенням
адміністративної
реформи,
законами України «Про Кабінет Міністрів України»,
«Про центральні органи виконавчої влади», а
також у зв’язку з прийняттям Указу Президента
України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про
оптимізацію
системи
центральних
органів
виконавчої влади»(пункти 1, 2).
1. Проектом Закону пропонується розглядати
лотерейну діяльність як монопольну діяльність
держави на запровадження лотерей, змістом якої
є заборона запровадження та проведення на
території України усіх лотерей, крім державних
лотерей, які проводяться операторами лотерей,
що одержали право на їх проведення у порядку,
визначеному Законом та обмеженні конкуренції
між діючими операторами лотерей.
2. Проект вводить
розуміння лотерейної
діяльності, як діяльності соціальної, спрямованої
на задоволення потреб суспільства (фінансування
культури, спорту, туризму, відновлення пам’яток
старовини),
оскільки
ним
передбачається
відрахування для фінансування соціальної сфери
держави частини валового грального доходу в
розмірі відрахувань, визначених Податковим
кодексом України.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
доопрацювання
та внесення на
повторне друге
читання.

Висновок
Головного
юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
може
бути
прийнятий
з
урахуванням
зауважень.
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№

182.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
деяких законів України
(щодо відомчої
реєстрації
транспортних засобів)»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

5.07.2012
Проект №
9209

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Василенко
С.В. (Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(189/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

3. Законопроект вводить термін валового
грального доходу, під яким розуміє сукупні грошові
надходження, одержані оператором лотерей від
прийняття ставок протягом звітного періоду в всіх
лотереях, які проводяться оператором, що
відповідає
світовому
розумінню
діяльності
оператора та регулювання його доходів.
4.
Законопроект
пропонує
утворення
колегіального дорадчо-консультативного органу, з
метою
- розробки рекомендацій в межах своєї
компетенції стосовно розробки та впровадження
нових лотерей;
- застосування в діяльності з випуску і проведення
державних лотерей новітніх технологій, цільових
бюджетних програм, на фінансування яких
використовуються кошти за напрямами у
соціальній сфері такі як, фінансування культури,
спорту, історичних пам’яток.
5. Законопроект містить фінансово-економічні,
організаційні
та інші вимоги до оператора
лотерей (мінімальний розмір статутного капіталу,
власного
капіталу,
мінімальна
кількість
електронних
терміналів,
а
також
точок
розповсюдження лотерей).
6. Законопроект також передбачає суворе
регулювання порядку набуття статусу оператора
лотереї, можливість набуття статусу оператора
лише за результатами проведення відкритого
конкурсу за умови попереднього проходження всіх
процедур та експертиз.
Законопроект передбачає покладання завдань
щодо здійснення обліку та розподілу номерних
знаків, проведення обов’язкового технічного
контролю та відомчої реєстрації транспортних
засобів на уповноважені органи внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України, Державної

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Завізований
Головним
юридичним
управлінням
зауважень.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Комітет з питань
транспорту і зв'язку

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

4. Реформи заради
майбутнього (19/19)
Закон
прийнято
(05.07.2012)

183.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо реєстрації місця
проживання та місця
перебування фізичних
осіб в Україні» з
пропозиціями
Президента України від
08.09.2012
Комітет з питань прав
людини, національних
меншин і
міжнаціональних
відносин

184.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо впорядкування
здійснення державного
нагляду та контролю за
додержанням
законодавства про
охорону праці» з
пропозиціями
Президента України від
07.06.2012
Комітет з питань
соціальної політики та
праці

5.07.2012
Проект №
9289

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(17.07.2012)

5.07.2012
Проект №
8484

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(11.07.2012)

Олійник В.М.
(Партія
регіонів)

Хара В.Г.
(Партія
регіонів),
Єгоренко Т.В.
(Партія
регіонів)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 266 голосів.
1. Партія регіонів
(189/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 267 голосів.
1. Партія регіонів
(190/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

прикордонної
служби
України,
Державної
спеціальної служби транспорту, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України
та Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту.
Поданим законопроектом вносяться зміни до
Законів України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні», «Про
основи соціального захисту бездомних осіб і
безпритульних дітей», що спрямовані, як
зазначається у пояснювальній записці, на
вдосконалення
порядку
реєстрації
місця
проживання та місця перебування фізичних осіб
на території України.

У проекті пропонується визначити у Законі України
«Про охорону праці» особливості здійснення
державного
нагляду
за
додержанням
законодавства про охорону праці, вивівши його із
сфери дії Закону України «Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської діяльності». Необхідність цього
пов‘язана з тим, що положення вказаного Закону
не відповідають Конвенціям МОП № 81 1947 року
«Про інспекцію праці в промисловості й торгівлі»
(ратифікована Законом від 8 вересня 2004 року №
1985-ІV) та № 129 1969 року «Про інспекцію праці
в сільському господарстві» (ратифікована Законом
від 8 вересня 2004 року № 1986-ІV).

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Висновок
Головного
науковоекспертного
управління
Апарату ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
пропозиції
заслуговують на
підтримку
парламенту.
- Враховано всі
пропозиції
президента.
Висновок
Головного
науковоекспертного
управління
Апарату ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
пропозиції варто
врахувати
і
викласти закон в
новій редакції.
- Враховано всі
пропозиції
президента.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

185.

«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо обов'язкового
страхування цивільноправової
відповідальності
власників наземних
транспортних засобів»
з пропозиціями
Президента України від
09.04.2012
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

5.07.2012
Проект №
9462

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(17.07.2012)

186.

«Про внесення змін до

5.07.2012

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Пінчук А.П.
(Партія
регіонів),
Єдін О.Й.
(Партія
регіонів),
Клименко О.І.
(НУНС),
Святаш Д.В.
(Партія
регіонів),
Царьков Є.І.
(КПУ),
Шаманов В.В.
(Позафракцій
ний)

За: 263 голоси.
1. Партія регіонів
(187/194)
2. КПУ (24/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Царьков Є.І.

За: 264 голоси.

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Проектом пропонується:
- ввести систему прямого відшкодування збитків;
змінити
систему
відшкодування
шкоди,
заподіяної життю та здоров’ю потерпілого, що
передбачає наявність мінімального рівня виплат,
навіть у випадку, коли медичні витрати неможливо
підтвердити документально;
- уточнити порядок розрахунку та виплати
відшкодування та регламентних виплат;
- зробити жорсткішими умови набуття та
припинення членства у МТСБУ з метою
підвищення дисципліни страховиків і недопущення
порушення ними законодавства та договорів
обов’язкового страхування
цивільно-правової
відповідальності;
- підвищити рівень фінансового забезпечення
фондів МТСБУ з метою надійнішого гарантування
виплат, а також уточнити статус таких гарантійних
внесків;
- виключити статтю, що стосується системи
«Бонус-малус», як такої, що втратила свою
дієздатність у зв’язку із введенням єдиного типу
поліса, відповідно до якого, застрахована
відповідальність
будь-якого
користувача
забезпеченого транспортного засобу, якщо такий
засіб використовується на законних підставах;
- визначити статус договору страхування у разі
зміни власника забезпеченого транспортного
засобу;
- посилити контроль за наявністю договорів
обов’язкового страхування
цивільно-правової
відповідальності;
- ввести відповідальність за порушення умов
страхування;
систематизувати
фонди
Моторного
(транспортного) страхового бюро України.
У
законопроекті пропонується запровадити

- Висновки ГНЕУ
Апарту ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
не
вбачається
підставд
для
врахування
пропозиціїй
президента.
Пропозиції
президента
враховані.

-

Висновок
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

розділу ХХ "Перехідні
положення"
Податкового кодексу
України щодо
особливостей
оподаткування
суб'єктів індустрії
програмної продукції»
з пропозиціями
Президента України від
15.06.2012

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Проект №
9744

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(17.07.2012)

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

187.

«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України з питань
біженців та осіб, які
потребують
додаткового або
тимчасового захисту»
Комітет з питань прав
людини, національних
меншин і
міжнаціональних
відносин

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

(КПУ),
Янукович В.В.
(Партія
регіонів),
Самойлик
К.С. (КПУ),
Давимука С.А.
(БЮТ),
Царьов О.А.
(Партія
регіонів),
Ващук К.Т.
(Народна
Партія),
Цибенко П.С.
(КПУ),
Гриневецький
С.Р. (Народна
Партія),
В’язівський
В.М. (НУНС),
Аржевітін
С.М. (НУНС)

5.07.2012
Проект №
10428
Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)
Закон
прийнято
(05.07.2012)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
1. Партія регіонів
(187/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 262 голоси.
1. Партія регіонів
(188/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

спеціальний режим оподаткування для суб’єктів
індустрії програмної продукції, згідно з яким:
- прибуток таких підприємств оподатковується з 1
січня 2013 року за ставкою 16%;
- операції реалізації товарів, виконання робіт та
надання послуг в індустрії програмної продукції
звільняються від оподаткування ПДВ;
винагорода
за
трудовими
договорами
(контрактами) працівників оподатковується за
ставкою 5%.

Головного
науковоекспертного
управління
Апарату ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
пропозиції
заслуговують на
підтримку
парламенту.
- Враховано всі
пропозиції
президента.

У законопроекті передбачається приведення у
відповідність із прийнятим Верховною Радою
України 8 липня 2011 року Законом України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового
захисту»
положень
таких
законодавчих
актів,
як
Кримінальнопроцесуальний кодекс України, Житловий кодекс
Української
РСР,
Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення,
Бюджетний
кодекс України, Основи законодавства України
про охорону здоров’я, закони України «Про
зайнятість населення», «Про освіту», «Про
державний кордон України», «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми», «Про органи і служби у

Ухвалений
в
цілому у першому
читання.
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№

188.

189.

НАЗВА ЗАКОНУ

«Про внесення змін до
статті 22-1 Закону
України "Про
залізничний
транспорт" (щодо
відповідальності
перевізників, які
здійснюють
міжнародні
пасажирські
перевезення)»
Комітет з питань
транспорту і зв'язку
«Про внесення змін до
Закону України "Про
Національний банк

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

5.07.2012
Проект №
10356

Закон
прийнято
(05.07.2012)

5.07.2012
Проект №
10539

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Мироненко
М.І. (Партія
регіонів),
Бондаренко
В.В. (Партія
регіонів)

За: 264 голоси.
1. Партія регіонів
(188/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Каракай Ю.В.
(Партія
регіонів)

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(183/194)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

справах дітей та спеціальні установи для дітей»,
«Про місцеві державні адміністрації», «Про
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування на випадок безробіття», «Про
охорону
дитинства»,
«Про
боротьбу
із
захворюванням на туберкульоз», «Про вищу
освіту», «Про відповідальність перевізників під час
здійснення
міжнародних
пасажирських
перевезень», «Про Державну прикордонну службу
України», «Про соціальні послуги», «Про
державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію та інвалідам», «Про
забезпечення
організаційно-правових
умов
соціального захисту
дітей-сиріт
та дітей,
позбавлених батьківського піклування», «Про
реабілітацію
інвалідів
в
Україні»,
«Про
прикордонний контроль», «Про безоплатну
правову допомогу», «Про судовий збір», «Про
Раду міністрів Автономної Республіки Крим».
У проекті пропонується зобов‘язати перевізника
при перевезенні пасажира у міжнародному
залізничному сполученні перевірити до початку
перевезення наявність у нього паспортного
документу, що посвідчує особу пред‘явника, або
документа, що його замінює, тоді як за чинною
редакцією цієї норми перевізник зобов‘язаний
перевірити наявність у пасажира документів,
необхідних для в‘їзду до держави прямування,
інших держав за маршрутом слідування.

Проектом закну пропонується:
1) дати визначення терміну “охорона цінностей та
об’єктів”, під яким пропонується розуміти

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Ухвалений в
цілому у першому
читання.
- Висновки ГНЕУ
до
першого
читання:
законопроект
доцільно
відхилити.

- Ухвалений в
цілому у першому
читання.
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

України" (щодо
охорони цінностей та
об'єктів Національного
банку України)»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

190.

191.

«Про особливості
забезпечення
відкритості, прозорості
та демократичності
виборів народних
депутатів 28 жовтня
2012 року»
Комітет з питань
державного
будівництва та
місцевого
самоврядування
«Про схвалення

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Закон
прийнято
(05.07.2012)

5.07.2012
Проект №
10681
Забарський
В.В. (Партія
регіонів)
Закон
прийнято
(05.07.2012)
5.07.2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

Президент

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

За: 259 голосів.
1. Партія регіонів
(184/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

За: 260 голосів.

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

1. БЮТ (0/101)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

організацію
та
практичне
здійснення
Національним банком заходів охорони щодо
визначених і належних йому будівель, споруд,
територій,
транспортних
засобів,
валютних
цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і
нерухомого майна, спрямованих на недопущення
чи припинення протиправних дій щодо них,
забезпечення їх недоторканності та цілісності,
припинення несанкціонованого доступу до них
третіх осіб, а також на забезпечення особистої
безпеки,
життя
та
здоров’я
працівників
Національного банку України;
2) встановити, що для перевезення цінностей,
охорони цінностей та об’єктів Національний банк
України має відомчу охорону, озброєну бойовою
вогнепальною зброєю. При цьому відомча
охорона в межах повноважень, наданих цим
Законом, має право застосовувати заходи
фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і
бойову
вогнепальну
зброю
в
порядку,
передбаченому відповідними нормами Закону
України “Про міліцію”.
У
законопроекті
визначається
«порядок
застосування відеоспостереження, відеозапису і
трансляції зображення для спостереження за
організацією
проведення
голосування
та
підрахунку голосів на звичайній виборчій дільниці
під час проведення виборів народних депутатів
України у день голосування 28 жовтня 2012 року».

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

- Висновки ГНЕУ
до
першого
читання:
законопроект
потребує
доопрацювання.

- Ухвалений в
цілому у першому
читання.
- Висновки ГНЕУ
до
першого
читання:
законопроект
доцільно
відхилити.

Проект передбачає схвалення Указу Президента
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

рішення Президента
України щодо
направлення
миротворчого
контингенту для участі
України в Місії ООН зі
стабілізації у
Демократичній
Республіці Конго»

192.

Комітет з питань
національної безпеки і
оборони
«Про внесення змін до
Закону України "Про
деякі питання ввезення
на митну територію
України та реєстрації
транспортних засобів"
(щодо колісних
транспортних засобів)»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики

193.

«Про систему
депозитарного обліку

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Закон № 5058VI

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

України
(Янукович
В.Ф.)

Повернуто з
підписом від
Президента
(09.07.2012)

6.07.2012
Проект №
10708

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(17.07.2012)

6.07.2012
Проект №

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

Кабінет
Міністрів

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
1. Партія регіонів
(187/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
2. НУНС (0/62)

За: 248 голосів.
1. Партія регіонів
(189/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(20/20)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
3. Реформи
заради
майбутнього
(3/19)

За: 257 голосів.
1. Партія регіонів

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

України щодо направлення до Місії ООН зі
стабілізації у Демократичній Республіці Конго
миротворчого контингенту у складі чотирьох
бойових вертольотів Мі-24 та чотирьох військовотранспортних вертольоти Мі-8 і до 250
військовослужбовців.

1. У законопроекті пропонується визначити умови і
терміни
введення в
Україні
міжнародних
екологічних вимог до транспортних засобів.
2. Зокрема, пропонується доповнити преамбулу
Закону
формулюванням
про
поетапне
запровадження міжнародних екологічних вимог до
транспортних засобів, встановити конкретні строки
поетапного ведення екологічних норм, уточнити
порядок визначення екологічних норм, методів
випробування, позначення рівня екологічних норм,
процедур підтримання відповідного екологічного
рівня колісних транспортних засобів протягом
всього терміну їх експлуатації.
3. Внесені законодавчі пропозиції стосуються
тракторів колісних для перевезення напівпричепів
(сідельних тягачів), автобусів та легкових
автомобілів – коди товарних позицій 8701 20, 8702
та 8703 згідно з УКТЗЕД, а також вантажних
автомобілів
та
автомобілів
спеціального
призначення – коди товарних позицій 8704 та 8705
згідно з УКТЗЕД.
1. Проектом встановлено мінімальні вимоги до
статутного капіталу Центрального депозитарію,

Ухвалений
в
цілому у першому
читання.

Висновок
Головного
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

цінних паперів»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
9428

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ

України
(Азаров М.Я.)

(185/194)
2. КПУ (25/25)
3. Народна Партія
(19/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Кабінет

За: 259 голосів.

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

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

Закон
прийнято
(06.07.2012)

194.

«Про внесення зміни

6.07.2012

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ (0/101)

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

його
виключні
повноваження,
підстави
призначення
тимчасової
адміністрації
Центрального депозитарію,
вимоги до його
статуту та погодження внесення до нього змін,
порядок та принципи формування органів
управління Центральним депозитарієм, а також
порядок прийняття ними рішень.
2. Розділом ІІІ законопроекту передбачається
порядок складання реєстру власників іменних
цінних паперів, усувається проблема чинної
редакції Закону України “Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні”, щодо можливості
існування «подвійного реєстру».
3. Законопроектом передбачено порядок та
принципи взаємодії Центрального депозитарію та
депозитарних
установ
щодо
забезпечення
депозитарного обслуговування обігу
цінних
паперів в Україні, в тому числі порядку складання
та надання реєстру власників іменних цінних
паперів.
4. Розділом ІV Законопроекту встановлюється
механізми захисту від розкриття та розголошення
інформації з системи депозитарного обліку
емісійних цінних паперів та запроваджується
застосування електронного документообігу та
використання електронного цифрового підпису
між професійними учасниками депозитарної
системи України, в тому числі щодо обліку прав
власності на цінні папери.
5. Законопроектом встановлюються правові
засади провадження клірингової діяльності,
вимоги до клірингових установ, правил клірингу та
механізмів зниження ризиків невиконання або
несвоєчасного виконання зобов’язань, що виникли
за договорами, укладеними на фондовій біржі.
1. У проекті пропонується внести зміни до статті

юридичного
управління
Апарату ВРУ до
другого читання:
законопроект
потребує
суттєвого
доопрацювання
і внесення на
повторне друге
читання.

-

Висновок
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№

НАЗВА ЗАКОНУ

до статті 31 Закону
України "Про відходи"»
з пропозиціями
Президента України від
27.06.2012

Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування
та ліквідації наслідків
Чорнобильської
катастрофи
195.

196.

«Про внесення зміни
до розділу ХХ
"Перехідні положення"
Податкового кодексу
України щодо
особливостей
справляння податку на
прибуток підприємств,
отриманого від
надання готельних
послуг»
Комітет з питань
фінансів, банківської
діяльності, податкової
та митної політики
«Про схвалення
рішення Президента
України про
направлення

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП
Проект №
10555

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
1. Партія регіонів
(189/194)
2. КПУ (23/25)
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (19/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ
2. НУНС (0/62)

Закон
направлено
на підпис
Президенту
(11.07.2012)

6.07.2012
Проект №
10724

Закон
прийнято
(06.07.2012)

6.07.2012
Закон № 5181VI

Кабінет
Міністрів
України
(Азаров М.Я.)

За: 234 голоси.
1. Партія регіонів
(184/194)
2. Народна Партія
(18/20)
3. Реформи заради
майбутнього (19/19)

Президент
України
(Янукович
В.Ф.)

За: 263 голоси.
1. Партія регіонів
(189/194)
2. КПУ (25/25)

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)
3. КПУ (3/25)

1. БЮТ (0/101)
2. НУНС (0/62)

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

31 Закону України «Про відходи»,
якими
передбачається низка заходів, спрямованих на
запобігання або зменшення обсягів утворення
медичних відходів.
2. Зокрема, з метою запобігання або зменшення
обсягів утворення відходів та стимулювання
впровадження маловідходних технологій Кабінет
Міністрів України,
міністерства
та
інші
центральні і місцеві органи виконавчої влади в
межах своєї компетенції здійснюють розроблення
та впровадження системи збирання, видалення,
знешкодження,
утилізації
відходів,
що
утворюються у процесі надання послуг з охорони
здоров'я людей, ветеринарних послуг, пов'язаних
з цим дослідних робіт, а також неякісних та
фальсифікованих лікарських засобів.
1. У законопроекті пропонується змінити умови
надання пільг з податку на прибуток підприємств
суб’єктам господарської діяльності, які надають
готельні послуги.
2. Зокрема, суб’єкти господарської діяльності, які
надають готельні послуги, звільняться від
оподаткування тільки за умови, якщо дохід від
реалізації послуг з розміщення шляхом надання
номера для тимчасового проживання складає не
менше 50 відсотків сукупного доходу такого
суб'єкта господарської діяльності за відповідний
податковий період, а не 75 відсотків, як це
передбачено чинною нормою.

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

Головного
науковоекспертного
управління
Апарату ВРУ на
пропозиції
Президента
України:
пропозиції
заслуговують на
підтримку
парламенту.
- Враховано всі
пропозиції
президента.
Ухвалений
в
цілому у першому
читанні.

Поект пропонує схвалити рішення Президента
України
щодо
направлення
миротворчого
контингенту з числа миротворчого контингенту
України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, для
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______________________________________________________________________________________________________________________

№

НАЗВА ЗАКОНУ

миротворчого
контингенту для участі
України у
транскордонних
операціях у рамках
міжмісійного
співробітництва між
Місією ООН у Ліберії та
Операцією ООН у Котд'Івуарі»

ДАТА
ПРИЙНЯТТЯ,
НОМЕР
ЗАКОНУ АБО
ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ,
1
ЕТАП

СУБ’ЄКТ
ІНІЦІАТИВИ

ФРАКЦІЇ, ЩО
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
2
ЗАКОНУ
3. Народна Партія
(20/20)
4. Реформи заради
майбутнього (18/19)

ФРАКЦІЇ, ЩО
НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИЙНЯТТЯ
3
ЗАКОНУ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

ДОДАТКОВІ
ПРИМІТКИ

участі України у транскордонних операціях у
рамках міжмісійного співробітництва між Місією
ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д'Івуарі у
строки, що визначаються Радою Безпеки ООН.

Повернуто з
підписом від
Президента
(13.07.2012)

Комітет з питань
національної безпеки і
оборони
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