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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

1.  Кримінальний кодекс 
України 

  

Комітет з питань 
законодавчого 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності 

12.04.2012 
Проект № 
9700 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Закон 
прийнято 

(13.04.2012) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

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) 

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 

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

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

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

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), 
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. 

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

Комітет з питань 
економічної політики 

12.04.2012 
Закон № 4648-
VI 
 
 
 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 272 голоси. 
1. Партія регіонів 

(190/192) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія 
(19/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (19/19) 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС 
(11/65) 

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 

- 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, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

(27.04.2012) 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 
населення». 
 

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

Комітет з питань 
економічної політики 

12.04.2012 
Закон № 
4344-VI 
  
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.04.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 243 голоси. 
1. Партія регіонів 

(186/192) 
2. Народна Партія 

(11/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

 
1. БЮТ (0/100) 

2. НУНС 
(11/65) 

3. КПУ (0/25) 

У проекті передбачено виключення з числа 
об’єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації, теплоелектроцентралей. 

Завізований 
Головним 
юридичним 
управлінням без 
зауважень. 

4.  «Про особливості 
приватизації 
вугледобувних 
підприємств» 

 

Комітет з питань 
економічної політики 

12.04.2012 
Закон № 
4650-VI 
 
 
 
  
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(3.05.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. Народна Партія 

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

 

1. БЮТ (0/100) 
2. НУНС 
(11/65) 

3. КПУ (1/25) 

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. 

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

5.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
трубопровідний 
транспорт" щодо 

13.04.2012 
Закон № 4658-
VI 

Кармазін Ю.А. 
(НУНС) 

За: 242 голоси. 
1. Партія регіонів 

(187/191) 
2. Народна Партія 

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

Законопроектом пропонується дозволити 
проведення реорганізації державних підприємств, 
НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх 
підприємств,  що  провадять діяльність з 

Висновок 
Головного 
юридичного 
управління 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

реформування 
нафтогазового 
комплексу» 

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

 
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.04.2012) 

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

транспортування магістральними та/або 
розподільними трубопроводами, зберігання у 
підземних газосховищах за рішенням Кабінету 
Міністрів України. 

Апарату ВРУ до 
другого читання: 
аналіз положень 
законопроекту 
свідчить про 
неповноту 
правового 
регулювання, 
оскільки він не 
містить 
завершених 
правових 
механізмів 
реалізації його 
положень. 

6.  «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 

24.04.2012 
Закон № 
4661-VI 
 
  
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(27.04.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 

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. 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

податків і зборів, 
встановлених 
статтею 43 
Податкового 
кодексу України. 
б) зміни до статті 
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. 
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