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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 

1.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
металобрухт" (щодо 
процедури ввезення)»  

 

7.12.2011 
Закон №4075-VI 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(27.12.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/193) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/65) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону 
України “Про металобрухт” пропонується спростити 
порядок ввезення металобрухту в Україну. Зокрема, 
пропонується вилучити зі статті 10 положення щодо 
необхідності погодження імпорту металобрухту з 
органом виконавчої влади у галузі охорони 
навколишнього природного середовища за місцем, де 
має проводитися переробка металобрухту. 

2. «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення 
відповідальності за 
порушення порядку 
встановлення і 
використання 
спеціальних світлових 
або звукових 
сигнальних пристроїв» 

7.12.2011 
Проект №9293 
 
 
 
 

Вручено 
редакційне 
уточнення 
(10.01.2012) 

Писаренко 
В.В. 

(Позафракцій
ний), 

Пилипенко 
В.П. 

(Позафракцій
ний), 

Воротнюк І.Б. 
(Позафракцій

ний) 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/193) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (6/66) 

 
 

1. Законопроектом пропонується у п’ятдесят раз 
збільшити розмірів штрафу за адміністративне 
правопорушення передбачене статтею 1225 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
(Порушення порядку встановлення і використання 
спеціальних світлових або звукових сигнальних 
пристроїв). 
2. Крім цього, пропонується встановити обов’язковість 
конфіскації незаконно встановлених спеціальних 
світлових або звукових сигнальних  пристроїв  та 
наділити працівників Державної автомобільної інспекції 
правом забороняти експлуатацію транспортного засобу 
до демонтажу спеціальних. 

3. «Про внесення змін до 
статті 10 Закону 
України "Про цінні 
папери та фондовий 
ринок" (щодо емісії 
облігацій внутрішніх 
державних позик)»  

9.12.2011 
Закон №4093-VI 
 
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.12.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 243 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(189/192) 
2. Народна Партія (19/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (17/20) 

 

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

 
 

У проекті пропонується надати можливість здійснювати 
емісію облігацій внутрішніх державних позик України в 
іноземній валюті, що на думку суб’єкта законодавчої 
ініціативи  надасть можливість залучити додаткові кошти 
в економіку України, зменшить вартість валютних 
запозичень та позитивно вплине на платіжний баланс. 

                                                
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 

4.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
судоустрій і статус 
суддів" (щодо 
удосконалення 
положень про статус 
членів Вищої 
кваліфікаційної комісії 
суддів України)»  

 

9.12.2011 
Закон №4094-VI 
 
  
 
 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.12.2011) 

Воротнюк І.Б. 
(Позафракцій

ний) 

За: 235 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. Народна Партія (19/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/65) 
3. КПУ (0/25) 

 

1. Проектом передбачається внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», якими 
збільшується строк повноважень членів Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України з трьох до шести 
років, знімаються обмеження щодо можливості 
повторного призначення на посаду члена Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, а також 
визначаються підстави для припинення повноважень 
члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та 
суб’єкт прийняття відповідного рішення.  
2. Також законопроектом пропонується врегулювати 
питання забезпечення членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України у разі припинення їх повноважень 
на посаді, з якої вони були відряджені. 

5.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
операції з 
давальницькою 
сировиною у 
зовнішньоекономічних 
відносинах" (щодо 
уточнення окремих 
положень)» 

9.12.2011 
Закон №4099-VI 
  
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(03.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 268 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

 
 

Законопроектом пропонується надати Кабінету Міністрів 
України право відносити виходячи з технологічних 
особливостей переробки та за поданням центрального 
органу виконавчої влади з питань економічної політики 
до операцій з давальницькою сировиною у 
зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, 
коли не відбувається зміна коду згідно з УКТЗЕД. 

6.  «Про внесення змін до 
статті 5 Закону України 
"Про операції з 
давальницькою 
сировиною у 
зовнішньоекономічних 
відносинах" (щодо 
порядку оформлення 
дозвільних 
документів)» 

9.12.2011 
Закон №4100-VI 
 
 
  

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(03.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 266 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (18/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/65) 

 
 

У проекті Закону враховано певні вимоги частини першої 
статті 4 Закону України  “Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності” та, зокрема, визначено:   
- безоплатність видачі погодження на вивезення за межі 
митної території України як давальницької сировини 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів 
та брухту; 
- строк прийняття рішення про видачу або відмову у 
видачі Погодження; 
- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі 
Погодження; 
- строк дії Погодження. 

7. «Про особливості 
здійснення закупівель 

9.12.2011 
Закон №4101-VI 

Кабінет 
Міністрів 

За: 268 голосів. 
1.  Партія регіонів 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/65) 

У проекті пропонується визначити, що закупівля 
ядерного палива здійснюється замовником за рахунок 
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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 

ядерного палива»   

 

 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(03.01.2012) 

України 
(Азаров М.Я.) 

(189/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

державних коштів за процедурою закупівлі у одного 
учасника, а також порядок  розміщення відомостей про 
учасника та оголошення про результати закупівлі, 
вимоги до форми договору про закупівлю. 

8. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
космічну діяльність" 
(щодо удосконалення 
державного 
регулювання та 
управління)» 

 

9.12.2011 
Закон №4102-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(03.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 268 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

  У законопроекті пропонується внести зміни до Закону 
України «Про космічну діяльність» в частині 
перейменування «Національного космічного агентства 
України» на «центральний орган виконавчої влади з 
питань космічної діяльності».  
Крім того, Закон доповнено двома новими положеннями: 
щодо створення та експлуатації наземного та космічного 
сегментів супутникових систем, а також щодо створення 
суб’єктами космічної діяльності підрозділів відомчої 
воєнізованої охорони. 

9. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
дорожній рух" (щодо 
переобладнання 
транспортних засобів)» 

 

9.12.2011 
Закон №4103-VI 
 
   

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(03.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

 

У законопроекті пропонується викласти статті 30 та 32 
Закону України «Про дорожній рух» (надалі Закон) в 
новій редакції з метою «скорочення кількості документів 
дозвільного характеру та видів робіт (послуг), що 
підпадають під сферу ліцензування», що сприятиме 
зменшенню «адміністративного впливу з боку держави 
на суб’єкти господарювання, що здійснюють 
провадження господарської діяльності з виробництва 
транспортних засобів».  

10.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
місцеве 
самоврядування в 
Україні" (щодо 
вдосконалення 
правового 
регулювання)»  

9.12.2011 
Проект №8309 
 
 
 

Вручені 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(10.01.2012) 

Гордієнко 
С.В. (КПУ), 

Сінченко В.М. 
(Народна 
Партія), 

Подгорний 
С.П. (БЮТ), 

Трайжук М.Ф. 
(Реформи 

заради 
майбутнього) 

За: 265 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

 

Законопроектом передбачається вилучити із Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
більшість положень, внесених Законом України від 
01.07.2010  №2388-VI, які дублюють чинні норми 
Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності».  
При цьому пропонується залишити лише положення 
узагальнюючого характеру, що стосується внесення 
зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 
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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 

11.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
увічнення Перемоги у 
Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років" 
(щодо безкоштовного 
показу художніх та 
документальних 
фільмів про війну у 
День Перемоги)» 

9.12.2011 
Закон №4105-VI 
  
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(27.12.2011) 

Даниленко 
В.А. (КПУ) 

За: 265 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

 

У законопроекті пропонується доповнити статтю 2 
Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років" положенням, 
відповідно до якого однією із основних форм увічнення 
перемоги та подвигу народу-переможця є “організація 
безкоштовного показу художніх та документальних 
фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у 
кінотеатрах, будинках культури та клубних установах”. 

12.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою 
працездатності та 
витратами, 
зумовленими 
похованням" (щодо 
надання 
застрахованим особам 
матеріального 
забезпечення на 
підприємствах, проти 
яких порушено 
провадження у 
справах про 
банкрутство)» 

9.12.2011 
Проект №8775 
 
  
 
 
 
 
 
 

Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(11.01.2012) 

Хара В.Г. 
(Партія 

регіонів) 

За: 267 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

 

1. У законопроекті пропонується внести зміни до статей 
21 та 27 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням», вилучивши норми, що зобов’язують 
страхувальника - роботодавця повернути страхові кошти, 
зараховані на окремий рахунок, до районної, міжрайонної, 
міської виконавчої дирекції відділення Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності у разі 
порушення проти такого страхувальника провадження у 
справі про банкрутство.  
2. Крім того, запропоновано заборонити накладення 
арешту на окремий рахунок, відкритий для зарахування 
страхових коштів. 

13. «Про Фонд державного 
майна України» 

 

9.12.2011 
Закон №4107-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/192) 
2. Народна Партія (19/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (6/65) 
3. КПУ (0/25) 

У проекті пропонується визначити правовий статус, 
організацію, повноваження та порядок діяльності Фонду 
державного майна України,  як центрального органу 
виконавчої влади із спеціальним статусом, який реалізує 
державну політику у сфері приватизації, оренди, 
використання та відчуження державного майна, 
управління об’єктами державної власності (в тому числі 
корпоративними правами держави), а також у сфері 
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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 

(4.01.2012) державного регулювання оціночної діяльності. 
14. «Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України (щодо 
повноважень 
Центральної виборчої 
комісії)»  

 

9.12.2011 
Закон №4108-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.12.2011) 

Забарський 
В.В. (Партія 

регіонів) 

За: 261 голос. 
1.  Партія регіонів 

(179/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/65) 

 

Проектом Закону пропонується доповнити частину другу 
статті 14 "Про Державний реєстр виборців" новим 
пунктом щодо повноважень Центральної виборчої комісії 
здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг для 
функціонування інформаційно-телекомунікаційної 
системи Реєстру, а також доповнити статті 26, 29 Закону 
України "Про Центральну виборчу комісію" 
положеннями, які визначають компетенцію Голови та 
членів Центральної виборчої комісії щодо Служби 
розпорядника Реєстру та її працівників. 

15.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо забезпечення 
реалізації прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень при їх 
державній реєстрації»  

 

9.12.2011 
Закон №4152-VI 
 
  
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(26.12.2011) 

Осика С.Г. 
(Позафракцій

ний)  

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/65) 

У проекті пропонуються зміни до законів України «Про 
внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших 
законодавчих актів України» та «Про Державний 
земельний кадастр», якими уточнюються 
(продовжуються до 1 січня 2013 року) дати здійснення 
державної реєстрації прав на нерухоме майно та 
здійснення заходів, пов‘язаних з веденням Державного 
земельного кадастру. Метою цих пропозицій є надання 
більшого часу для проведення організаційних та інших 
заходів, необхідних для  забезпечення ведення 
Державного земельного кадастру, надання населенню 
послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме 
майно. 

16. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо видачі 
документів 
дозвільного характеру 
у сфері господарської 
діяльності»   

 

9.12.2011 
Закон №4154-VI 
  
  
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(3.01.2012) 

Литвин В.М.  

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(180/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/65) 

У проекті передбачено внесення змін до Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та 
«Про перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності», згідно з якими органам 
місцевого самоврядування надається можливість 
вирішення питання видачі, переоформлення, видачі 
дублікатів, анулювання або відмови у видачі документів 
дозвільного характеру протягом місяця з дня одержання 
від суб’єкта господарювання відповідної заяви,  а не 
протягом десяти днів, як це встановлено загальними 
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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 

вимогами Закону «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності». 

17.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо структури та 
порядку обліку кадрів 
Служби безпеки 
України»  

 

9.12.2011 
Закон №4157-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(3.01.2012) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів 
України "Про Службу безпеки України" та "Про загальну 
структуру і чисельність Служби безпеки України", 
відповідно до яких:  
1) перелік функціональних підрозділів Центрального 
управління Служби безпеки України та підпорядкованих 
йому органів доповнюється підрозділом 
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 
інформаційної безпеки;  
2) порядок обліку кадрів Служби безпеки України  
затверджується Головою Служби безпеки України). 

18. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо граничного віку 
перебування на 
державній, 
дипломатичній службі 
та службі в органах 
місцевого 
самоврядування» 

9.12.2011 
Закон №4161-VI 
  

Закон 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.12.2011) 

Горбатюк А.О. 
(Партія 

регіонів), 
Гордієнко С.В. 

(КПУ),  
Боднар О.Б. 

(БЮТ), 
Ключковський 

Ю.Б. (НУНС) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(178/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

 
 

У законопроекті пропонується встановити, що граничний 
вік для перебування жінок і чоловіків на державній 
службі, дипломатичній службі та службі в органах 
місцевого самоврядування становить 65 років. 

19. «Про внесення змін до 
Регламенту Верховної 
Ради України" (щодо 
удосконалення 
законодавчої 
діяльності)»  

9.12.2011 
Закон №4162-VI 
  
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.12.2011) 

Литвин В.М. 

За: 236 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(180/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

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

 
 

1. Проектом Закону пропонується внести зміни до статей 
96 та 98 Регламенту, згідно з якими питання включення 
законопроекту до порядку денного сесії розглядається не 
раніше ніж через два дні після надання народним 
депутатам висновків головного комітету, висновків інших 
комітетів, а зареєстровані законопроекти будуть 
надаватися народним депутатам України шляхом 
розсилки їм інформаційного листа про реєстрацію 
законопроектів на адреси їхньої електронної пошти на 
поштовому сервері Верховної Ради України.  
2. Крім того, передбачається, що інформаційний лист 
про реєстрацію буде містити посилання на сторінки веб-
сайту Верховної Ради стосовно всіх законопроектів, 
зареєстрованих і направлених для попереднього 
розгляду в комітети Верховної Ради України. 
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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 

20.  «Про внесення змін до 
статті 98 Закону 
України "Про 
судоустрій і статус 
суддів" (щодо 
забезпечення 
діяльності Вищої 
кваліфікаційної комісії 
суддів України)» 

9.12.2011 
Закон №4168-VI 
 
  
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.12.2011) 

Пилипенко 
В.П. 

(Позафракцій
ний), 

Писаренко 
В.В. 

(Позафракцій
ний)  

За: 242 голоси. 
1. Партія регіонів 

(180/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (3/65) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/20) 

Проектом Закону пропонується визначити виплату заробітної 
плати членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
які не мають основного місця роботи, проте виконують 
повноваження членів Комісії, на рівні членів Комісії, які 
призначені з'їздом представників юридичних вищих 
навчальних закладів та наукових установ. 

21.  «Про схвалення 
рішення Президента 
України щодо 
направлення 
миротворчого 
контингенту для участі 
України в наданні 
підтримки Операції 
ООН у Кот-д'Івуарі» 

9.12.2011 
Закон №4095-VI 
 
   

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(09.12.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 236 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (16/20) 

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

Законопроект передбачає схвалення Указу Президента 
України щодо чергової тимчасової передислокації 
українського авіаційного підрозділу в складі трьох 
бойових та двох військово-транспортних вертольотів з 
екіпажами та технічним персоналом загальною 
чисельністю 60 осіб (56-й окремий вертолітний загін 
Збройних Сил України) зі складу Місії Організації 
Об’єднаних Націй у Ліберії (МООНЛ)  на територію Кот-
д‘Івуару для надання підтримки Операції ООН в Кот-
д‘Івуарі (ОООНКІ) з огляду на заплановані на 11 грудня 
2011 року парламентські вибори у цій країні на період до 
31 грудня 2011 року. 

22.  «Про внесення змін до 
Прикінцевих положень 
Закону України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
збереження родючості 
грунтів" (щодо 
відтермінування)» 

20.12.2011 
Закон №4173-VI 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.12.2011) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 286 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(186/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (1/103) 
2. НУНС (23/65) 

 
 

Проект містить пропозицію щодо продовження строків (з 
01.01.2012 р. до 01.01.2013 р.), визначених для 
розроблення проектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони 
земель, порушення яких тягне за собою накладання 
відповідних штрафних санкцій згідно статті 55 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 

23. «Про внесення змін до 
розділу Х "Перехідні 
положення" 
Земельного кодексу 
України щодо заборони 
на відчуження та зміну 
цільового призначення 

20.12.2011 
Закон №4174-VI 
 
 
  

Повернуто з 

Єфремов О.С. 
(Партія 

регіонів), 
Калетнік Г.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 275 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(179/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (18/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (21/65) 

У проекті пропонується внести  зміни до пунктів 14 та 15 
розділу Х Земельного кодексу України  з метою 
продовження до 1 січня 2013 року дії мораторію на 
купівлю-продаж або іншим способом  відчуження 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
та зміну їх цільового призначення. 
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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 

земель 
сільськогосподарськог
о призначення»   

підписом від 
Президента 
(28.12.2011) 

24. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
використання ядерної 
енергії та радіаційну 
безпеку" (щодо 
доповнення переліку 
ядерних установок)» 

20.12.2011 
Закон №4175-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Александров
ська А.О. 

(КПУ) 

За: 271 голос. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (11/65) 

У проекті передбачається в статті 1 Закону України «Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 
уточнити визначення поняття «ядерні установки» 
шляхом включення до нього терміну «ядерні підкритичні 
установки», який пропонується визначити як окремий 
термін. Крім того, у частині другій статті 21 цього Закону 
пропонується слово «енергокомпанії» виключити, а 
слова «атомних електростанцій» замінити словами 
«ядерних установок». 

25. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо вдосконалення 
порядку здійснення 
судочинства)» 

 

20.12.2011 
Закон №4176-VI 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2012) 

Писаренко 
В.В. 

(Позафракцій
ний),  

Пилипенко 
В.П. 

(Позафракцій
ний) 

За: 253 голоси. 
1. Партія регіонів 

(186/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (9/65) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(1/20) 

Проектом передбачається внесення змін до 
процесуальних кодексів України, якими, зокрема, 
пропонується: 
1) встановити, що суддя, який брав участь у розгляді 
справи не може брати участі у перегляді прийнятих за 
його участю судових рішень за нововиявленими 
обставинами, що сприятиме більш об’єктивному та 
неупередженому розгляду цього питання; 
2) закріпити обов’язок суду здійснювати залучення до 
справи осіб, які не є сторонами у справі, якщо буде 
встановлено, що судове рішення може вплинути на їх 
права і обов’язки; 
3) встановити для органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, прокурора та інших суб’єктів 
владних повноважень присікальний строк, із спливом 
якого апеляційна чи касаційна скарга не може бути 
прийнята до провадження суду апеляційної чи касаційної 
інстанції, незалежно від поважності причини пропуску 
строку для подання; 
4) удосконалити у цивільному та адміністративному 
процесах порядок вирішення питань про поновлення 
строків для подання апеляційних та касаційних скарг.  

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

20.12.2011 
Закон №4188-VI 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/192) 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

У законопроекті передбачається внесення змін до 
Земельного кодексу України та Закону України «Про 
іпотеку», згідно з якими передача земельної ділянки у 
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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 

посилення контролю 
за укладенням 
договорів застави та 
іпотеки земельних 
ділянок та прав на 
них» 

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

(Азаров М.Я.) 2. КПУ (24/25) 
3. Народна Партія (20/20) 

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 заставу (або права на неї) здійснюється за умови 
присвоєння цій земельній ділянці кадастрового номеру. 
Відповідно, однією з істотних умов іпотечного договору 
при іпотеці земельної ділянки має бути її кадастровий 
номер. 
 

27.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо вдосконалення 
управління об'єктами 
державної власності» 

 

20.12.2011 
Проект №9415 
  
 

Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (10/65) 

3. КПУ (0/25) 

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 

28.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
накладення арешту на 
морські судна» 

 

20.12.2011 
Закон №4190-VI 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/65) 

 

У проекті пропонується внести до Господарського 
процесуального та Цивільного процесуального кодексів 
України зміни, спрямовані на уточнення підсудності 
справ у спорах, що випливають з морської вимоги. 
 

29. «Про граничний розмір 
компенсації витрат на 
правову допомогу» 

 

20.12.2011 
Закон №4191-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (0/65) 

 

1. У проекті відповідно до вимог ст. 84 Цивільного 
процесуального кодексу України та ст. 90 Кодексу про 
адміністративне судочинство України пропонується 
встановити граничні розміри компенсації витрат на 
правову допомогу, які на даний час визначені 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 
року № 590. 
2. Передбачається встановити, що розмір компенсації 
витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких 
така компенсація сплачується стороні, на користь якої 
ухвалено судове рішення - іншою стороною, а в 
адміністративних справах - суб’єктом владних 
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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 

повноважень, не може перевищувати 40 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати за годину участі 
особи, яка надавала правову допомогу, у судовому 
засіданні та при вчиненні окремих процесуальних дій 
поза судовим засіданням. 

30. «Про внесення змін до 
статті 10 Закону 
України "Про пожежну 
безпеку" (щодо 
декларативного 
принципу)»  

 

20.12.2011 
Проект №8388 
 
 
 

Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(12.01.2012) 

Ляпіна К.М. 
(НУНС) 

За: 253 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(181/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (0/65) 

 

1. Згідно з проектом ст. 10 Закону України «Про пожежну 
безпеку» доповнюється нормою, за якою пропонується 
дозволити підприємствам, які належать до категорії 
пожежонебезпечних об‘єктів, починати здійснювати свою 
діяльність за декларативним принципом за умови 
укладення договорів добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами.  
2. Крім цього, пропонується включити до вказаної статті 
нову частину, згідно з якою підставою для видачі 
дозволу є висновок за результатами оцінки 
протипожежного стану, що проводиться органом 
державного пожежного нагляду або суб‘єктом 
господарювання, який одержав ліцензію на проведення 
такої оцінки. 

31.  «Про внесення змін до 
Господарського 
кодексу України (щодо 
фізичних осіб та 
фізичних осіб 
підприємців)»  

 

20.12.2011 
Проект №2398 
 
 

Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(12.01.2012) 

Горіна І.А. 
(Партія 

регіонів) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (1/65) 

 

У проекті пропонується внести до Господарського 
кодексу України деякі термінологічні зміни з метою 
узгодження його з Цивільним кодексом України. Зокрема, 
терміни «громадянин-підприємець» та «громадянин» 
замінити на «фізична особа-підприємець» та «фізична 
особа», які використовуються у Цивільному кодексі 
України.  
 

32. «Про внесення змін до 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України (щодо 
уточнення 
підслідності)» 

 

20.12.2011 
Закон №4194-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(6.01.2012) 

Гриценко А.С. 
(НУНС) 

За: 275 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (16/65) 

 
 

1. Проектом пропонується внести зміни до статті 112 
Кримінально-процесуального кодексу України, і таким 
чином, узгодити її зі статтею 2 Закону України “Про 
Службу безпеки України”, яка покладає завдання щодо 
попередження, виявлення та припинення корупції також і 
на органи СБУ. 
2. Пропонується зробити зазначений порядок загальним: 
якщо при розслідуванні кожного злочину, що належить 
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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 

до підслідності СБУ, будуть встановлені злочини, 
пов’язані із зловживання службовим становищем, вони 
також мають розслідувались СБУ. При цьому перелік 
службових злочинів доповнено хабарництвом (ст. 368) — 
одним з найнебезпечніших службових злочинів тісно 
пов’язаним із корупцією.  
3. Відповідальність вищих посадовців місцевого 
самоврядування (1-3 категорії посад) прирівнюється до 
відповідальності державних службовців відповідних 
категорій. 

33. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів у сфері охорони 
здоров'я (щодо 
посилення контролю 
за обігом лікарських 
засобів, харчових 
продуктів для 
спеціального 
дієтичного 
споживання, 
функціональних 
харчових продуктів та 
дієтичних добавок)»  

 

20.12.2011 
Закон №4196-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Бахтеєва Т.Д. 
(Партія 

регіонів), 
Гайдаєв Ю.О. 

(КПУ),  
Карпук В.Г. 

(НУНС),  
Павловський 

А.М. (БЮТ) 

За: 237 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(177/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

2. Народна 
Партія (0/20) 

1. В Основи законодавства України про охорону здоров’я 
пропонується ввести норму щодо можливості держави 
вводити деякі обмеження видів діяльності, зокрема 
реклами лікарських засобів, медичних виробів, методів 
профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, 
харчових продуктів для спеціального дієтичного 
споживання, функціональних харчових продуктів та 
дієтичних добавок, якщо вони можуть зашкодити 
інтересам охорони здоров’я населення. 
2. У Законі України «Про лікарські засоби»: 
Змінами до статті 3 пропонується забезпечувати право 
громадян на інформацію про лікарські засоби, що 
дозволені до застосування, і тим самим забезпечувати 
потребу населення в ліках необхідного асортименту 
шляхом ведення Державного реєстру лікарських засобів 
України та надання інформації про дозволені до 
реалізації лікарські засоби у спеціалізованих виданнях, 
призначених для медичних установ та лікарів. 
3. У статті 21 Закону України «Про рекламу» 
пропонується заборонити рекламу лікарських засобів та 
обмежити рекламу медичних виробів та харчових 
продуктів для спеціального дієтичного споживання, 
функціональних харчових продуктів та дієтичних 
добавок, чітко визначити, за яких умов можлива така 
реклама та визначити перелік інформації, яку 
забороняється та яку дозволяється наводити у рекламі. 

34.  «Про внесення змін до 20.12.2011 Кабінет За: 266 голосів. 1. БЮТ (0/103) У законопроекті пропонується:  
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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 

статті 8 Закону України 
"Про автомобільні 
дороги" щодо 
класифікації 
автомобільних доріг 
загального 
користування»  

 

Закон №4203-VI 
 
  
 
 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

1. Партія регіонів 
(182/192) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

2. НУНС (7/65) 
 

1) віднести територіальні дороги, які згідно з чинним 
законодавством належать до автомобільних доріг 
місцевого значення, до автомобільних доріг державного 
значення; 
2) уточнити порядок затвердження переліку 
автомобільних доріг державного значення, визначивши, 
що такий перелік затверджується Кабінетом Міністрів 
України за пропозицією центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері дорожнього господарства; 
3) врегулювати порядок затвердження переліку 
автомобільних доріг місцевого значення, встановивши, 
що такий перелік затверджують Рада  Міністрів в 
Автономній Республіці Крим та обласні державні 
адміністрації один раз на три роки.  

35.  «Про внесення змін до 
статті 7 Декрету 
Кабінету Міністрів 
України "Про систему 
валютного 
регулювання і 
валютного контролю" 
(щодо розширення 
сфери використання 
валюти України)» 

20.12.2011 
Закон №4205-VI 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Національний 
банк України 

За: 274 голоси. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (11/65) 

 
 

1. У законопроекті шляхом внесення змін до  статті 7 
Декрету Кабінету Міністрів України  «Про систему 
валютного регулювання та валютного контролю» 
пропонується  дозволити  організацію розрахунків між 
резидентами і нерезидентами в межах торговельного 
обороту не тільки  у іноземній валюті, як це передбачено 
чинною нормою, але й у валюті України.    
2. Крім того, одночасно  пропонується скасувати норму, 
згідно з якою  «здійснення розрахунків між резидентами і 
нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті 
України допускається за умови одержання 
індивідуальної ліцензії Національного банку України». 

36.  «Про відновлення 
платоспроможності 
боржника або 
визнання його 
банкрутом» 

 

22.12.2011 
Закон №4212-VI 
  
 
  
 

 
Повернуто з 
підписом від 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 263 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (7/65) 

 
 

1. Проектом розширено можливості для ранньої 
діагностики загрози настання неплатоспроможності 
боржника, ефективного застосування заходів щодо 
запобігання банкрутству боржника, а також заходів із 
проведення позасудових заходів відновлення 
платоспроможності боржника. Визначено загальний 
порядок проведення процедури досудової санації. 
2. З метою запобігання спричиненню шкоди особі, 
стосовно якої подано заяву про порушення провадження 
у справі про банкрутство, коли зазначені в заяві 
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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 

Президента 
(12.01.2012) 

обставини перевіркою не підтвердилися, а також 
кредиторам, які потерпатимуть від безпідставно 
введеного мораторію, передбачається відтермінувати 
введення мораторію з моменту прийняття заяви про 
порушення провадження у справі на підготовче 
засідання, в якому судом приймається рішення про 
порушення провадження у справі про банкрутство. 
3. Пропонується покласти на суд обов’язок самостійно 
оприлюднювати інформацію про порушення справи про 
банкрутство на офіційному веб-порталі Вищого 
господарського суду України (офіційне оприлюднення). 

37. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо прав інвалідів»   

 
22.12.2011 

Закон №4213-VI 
 
 
  
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 302 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (8/103) 
2. НУНС (29/65) 

1. Проектом акта пропонується доповнити Закон України 
„Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” 
новими визначеннями: „дискримінація” за ознакою 
інвалідності; „універсальний дизайн” та „розумне 
пристосування”.  
2. Крім того, пропонується: 
- визначити у новій редакції поняття „інвалідність” та 
„інвалід” виходячи із соціальної, а не з медичної моделі 
інвалідності; 
- передбачити, що держава сприяє розвитку жестової 
мови; 
- розширити та конкретизувати об’єкти, до яких повинен 
бути забезпечений безперешкодний доступ інвалідів; 
- передбачити відповідальність фізичних та юридичних 
осіб за порушення вимог законодавства у сфері 
соціального захисту інвалідів; 
- визначити функції лікувально-консультативних комісій 
лікувально-профілактичних закладів; 
 ввести до учасників реабілітаційного процесу 
перекладачів жестової мови. 

38. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Перелік документів 
дозвільного характеру 
у сфері господарської 
діяльності" (щодо 

22.12.2011 
Проект №9394 
 
 
 

Надано 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(179/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/65) 

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 
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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 

уніфікації документів)» 

 

пропозиції 
Президента до 

закону 
(13.01.2012) 

майбутнього (20/20) 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 
природно-заповідний фонд України», «Про відходи», 
«Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 
або подальше використання неякісної та небезпечної 
продукції». 

39. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
скорочення строку 
відведення земельних 
ділянок для 
містобудівних потреб» 

 

 

22.12.2011 
Закон №4215-VI 
 
 
   
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. Народна Партія (19/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

 
 

1. БЮТ (1/103) 
2. НУНС (11/65) 

3. КПУ (0/25) 

У проекті пропонується внести зміни до  Земельного 
кодексу України,    законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та  «Про землеустрій», якими 
передбачається скоротити строки прийняття рішень, 
погодження та затвердження проектів відведення 
земельних ділянок у процесі безоплатної приватизації 
земельних ділянок громадянами, при  наданні земельних 
ділянок державної або комунальної власності у 
користування та реєстрації прав на земельну ділянку, 
погодженні викупу земельних ділянок для суспільних 
потреб або з мотивів суспільної необхідності, а також 
при розгляді земельних спорів органами місцевого 
самоврядування та органами виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів. 

40.  «Про внесення змін до 
статті 13 Закону 
України "Про державну 
підтримку сільського 
господарства України" 
(щодо врегулювання 
розбіжностей при 
субсидіюванні 
підприємств)»  

22.12.2011 
Закон №4216-VI 
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (24/25) 

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

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (6/65) 

 

Законопроектом передбачається:  
- приведення термінів надання кредитної субсидії у 
відповідність до статті 347 Господарського кодексу 
України; 
- надання можливості сільськогосподарським 
підприємствам отримувати компенсацію відсоткової 
ставки за короткостроковими кредитами, залученими 
для покриття виробничих витрат не лише в поточному 
році, але й в наступному році (за витратами, понесеними 
у минулому році) в межах 12 календарних місяців. 

41.  «Про внесення змін до 22.12.2011 Кабінет За: 282 голоси.  Проект спрямований на вдосконалення законодавчого 
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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 

Земельного та 
Лісового кодексів 
України щодо 
збереження лісів» 

 

Проект №8489 
  
  
 

 
Надано 

пропозиції 
Президента до 

закону 
(13.01.2012) 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

1. Партія регіонів 
(188/192) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (15/65) 

 

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.  

42.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
інвестиційну 
діяльність" (щодо 
приведення у 
відповідність 
термінології)» 

22.12.2011 
Закон №4218-VI 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 267 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/65) 

 

У законопроекті пропонується у Законі України «Про 
інвестиційну діяльність» визначити терміни 
«інвестиційний проект», «проектна (інвестиційна) 
пропозиція» та зміст складових частин інвестиційного 
проекту, напрямів, шляхів та заходів державної 
підтримки і стимулювання інвестиційної діяльності, а 
також запровадити державну реєстрацію інвестиційних 
проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, які 
потребують державної підтримки. 

43. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
підвищення 
відповідальності та 
вдосконалення 
державного 
регулювання у сфері 
містобудівної 
діяльності» 

22.12.2011 
Закон №4220-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (11/65) 

3. КПУ (0/25) 

У проекті пропонується внести зміни до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, Кримінального 
кодексу України, законів України «Про 
електроенергетику», «Про архітектурну діяльність» та 
деяких інших, а також викласти у новій редакції Закон 
України «Про відповідальність за правопорушення  у 
сфері містобудівної діяльності». Зміни спрямовані на 
вдосконалення державної політики у сфері 
містобудування, посилення та персоніфікацію 
відповідальності суб’єктів містобудування за порушення 
вимог законодавства, будівельних норм, державних 
стандартів і правил, забезпечення стійкості, надійності та 
необхідної довговічності будівель і споруд. 
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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 

44. «Про внесення змін до 
статті 166-10 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення 
відповідальності 
посадових осіб органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування за 
порушення 
законодавства з 
питань видачі 
документів 
дозвільного 
характеру»  

22.12.2011 
Закон №4221-VI 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 275 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (10/65) 

 

1. Проект Закону України спрямовано на встановлення 
стягнень за порушення законодавства щодо порядку 
видачі документів дозвільного характеру дозвільними 
органами (їх посадовими особами). 
2. Законопроект передбачає шляхом збільшення 
переліку адміністративних правопорушень у зазначеній 
сфері, за які проектом акта передбачається встановити 
адміністративну відповідальність, посилити вплив 
держави на осіб, що вчиняють ці правопорушення, що, у 
свою чергу, повинно призвести до зменшення кількості 
адміністративних правопорушень у зазначеній сфері. 

45.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
теплопостачання" 
(щодо використання 
технологічного 
мінімуму природного 
газу)»  

 

22.12.2011 
Закон №4222-VI 
 
  
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 233 голоси. 
1. Партія регіонів 

(178/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (6/65) 
3. КПУ (0/25) 

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до 
Закону України “Про теплопостачання”: 
- визначити термін “технологічний мінімум споживання 
природного газу”;  
- також передбачити можливість в разі несплати або 
внесення не в повному обсязі плати за використаний 
природний газ та послуги з його транспортування 
обмежувати енергопостачання об’єктів у сфері 
теплопостачання в опалювальний період до 
технологічного мінімуму споживання природного газу. 

46. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо питань з видачі 
ліцензій)»   

 

22.12.2011 
Закон №4223-VI 
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 271 голос. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (7/65) 

У проекті пропонується скасувати вимогу до суб’єкта 
господарювання подавати органу ліцензування для 
отримання ліцензії виписку з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а 
також зобов’язати спеціально уповноважений орган з 
питань державної реєстрації забезпечувати 
безперешкодний доступ на його офіційному сайті до 
відомостей з Єдиного державного реєстру та 
встановлює перелік таких відомостей. 
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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 

47.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо акредитації 
органів з оцінки 
відповідності»  

 

22.12.2011 
Закон №4224-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 272 голоси. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (7/65) 

 

1. У проекті Закону пропонується встановити, що органи 
з оцінки відповідності, які претендують на призначення 
виконувати діяльність з оцінки відповідності вимогам 
технічним регламентів, повинні бути акредитовані 
національним органом України з акредитації, а у разі, 
коли національний орган України з акредитації не 
здійснює акредитації стосовно відповідної діяльності з 
оцінки відповідності, – національним органом з 
акредитації іншої держави. 
2. Також запропоновано встановити дворічний 
перехідний період, протягом якого має бути проведена 
акредитація призначених органів з оцінки відповідності 
та калібрувальних лабораторій, які не мають атестатів 
про акредитацію. 
3. Крім того, пропонується суттєво розширити перелік 
вимог до організації та діяльності національного органу 
України з акредитації. 
4. У законопроекті також пропонується розширити 
перелік функцій національного органу України з 
акредитації, насамперед щодо міжнародного 
співробітництва у сфері акредитації. 

48. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
недержавне пенсійне 
забезпечення"» 

 

22.12.2011 
Закон №4225-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(12.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 244 голоси. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

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

 

Законопроектом запропоновано внести до  зазначеного 
Закону   зміни, що передбачають: 
- приведення  Закону України „Про недержавне пенсійне 
забезпечення” у відповідність до цивільного та  
податкового законодавства, уточнення його термінології; 
- впорядкування діяльності недержавних пенсійних 
фондів з урахуванням специфіки різних їх видів,   
відносин між суб‘єктами недержавного пенсійного 
забезпечення, прав та обов‘язків фінансових установ, що 
здійснюють управління фондами;   
- розширення інвестиційних можливостей недержавних 
пенсійних фондів за рахунок використання надійних 
інструментів, встановлення додаткових вимог до 
операцій з цінними паперами під час здійснення 
діяльності з управління активами пенсійних фондів, що 
забезпечить обмеження ризиків інвестування,   



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України  шостого скликання протягом грудня 2011 року 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011 19 

№ 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 

запровадження більш гнучких  вимог щодо складу та 
структури пенсійних активів;  
- збільшення розміру страхового внеску, сплачуваного 
учасниками фонду або за учасників фонду по договорам 
страхування ризику настання інвалідності,  або смерті 
учасника фонду. 

49. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення 
механізму 
використання земель 
оборони»  

22.12.2011 
Проект №6644-
д 
 
 

Закон 
прийнято 

(22.12.2011) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів)  

За: 233 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(182/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

 

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

 
 

У проекті пропонується включити до законів України “Про 
правовий режим майна у Збройних Силах України”, “Про 
використання земель оборони” положення, за якими 
Кабінет Міністрів України наділяється  повноваженнями 
щодо встановлення порядку відчуження земельних 
ділянок, на яких розташовані об‘єкти нерухомого 
військового майна, що підлягають реалізації, та 
земельних ділянок, які вивільняються в процесі 
реформування Збройних Сил України. 

50.  «Про продовольчу 
безпеку України» 

 

22.12.2011 
Проект №8370-
1 
  
 
 

 Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2012) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів), 
Терещук С.М. 

(Народна 
Партія),  

Борт В.П. 
(Партія 

регіонів), 
Сідельник І.І. 

(Реформи 
заради 

майбутнього) 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

Законопроект визначає правові, економічні та 
організаційні основи діяльності держави, спрямованої на 
захист національних інтересів і гарантування в Україні 
продовольчої безпеки особи, суспільства і держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз та встановлює 
відповідальність держави за належний рівень 
харчування населення. 

51.  «Про особливості 
здійснення 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції з державною 
фінансовою 
підтримкою» 

22.12.2011 
Проект №5063 
 
   
 
 
 

Присяжнюк 
М.В. (Партія 

регіонів) 

За: 240 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. Народна Партія (18/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (16/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (7/65) 
3. КПУ (0/25) 

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 
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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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(27.12.2011) 

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 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 
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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 

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 агентства з управління 
сільськогосподарськими ризиками. 

52.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо процедури 
встановлення тарифів 
на житлово-комунальні 
послуги» 

 

22.12.2011 
Закон №4231-VI 
 
 
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Лисов І.В.  
(Партія 

регіонів) 

За: 247 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(190/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

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

Законопроектом передбачено наступне:  
1) порядок доведення до споживачів інформації про 
перелік житлово-комунальних послуг, структуру 
цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її 
необхідності та про врахування відповідної позиції 
територіальних громад розробляється і затверджується 
центральним органом виконавчої влади з питань 
житлово-комунального господарства; 
2) у разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні 
послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до 
введення їх в дію повідомляє про це споживачів з 
посиланням на рішення відповідних органів. 

53. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів у зв'язку з 
оптимізацією функцій 
центрального органу 
виконавчої влади у 
сфері екології та 
природних ресурсів 
(щодо надання 
документів 
дозвільного 
характеру)»   

 

22.12.2011 
Проект №8617 
 
  

Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2012) 

Прасолов І.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 251 голос. 
1.  Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (17/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/65) 

1. Законопроект визначає правові та організаційні засади 
функціонування дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності і встановлює порядок 
діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати 
документи дозвільного характеру. 
2. Крім того, проект спрямовано на оптимізацією функцій 
та зміну назви центрального органу виконавчої влади у 
сфері екології та природних ресурсів (Мінприроди 
України).  
3. Ууточнюється компетенція зазначеного органу щодо 
погодження проектів землеустрою (при відведенні 
земельних ділянок, рішення стосовно яких приймаються 
Кабінетом Міністрів України та погоджуються Верховною 
Радою України); погодження матеріалів 
лісовпорядкування та лісокористування; здійснення 
державної екологічної експертизи; поводження з 
відходами тощо.   

54. «Про метрологію та 22.12.2011 Майборода За: 265 голосів. 1. БЮТ (0/103) У законопроектах пропонується нова редакція Закону 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
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СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
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ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

метрологічну 
діяльність» 

 

Проект №8562-
1 
 
 

Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2012) 

С.Ф. (Партія 
регіонів), 

Киричок О.Е. 
(Партія 

регіонів), 
Єгоров О.М. 

(Партія 
регіонів) 

1. Партія регіонів 
(185/192) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

2. НУНС (2/65) України “Про метрологію та метрологічну діяльність” з 
метою гармонізації положень Закону з європейськими 
директивами та документами Міжнародної організації 
законодавчої метрології, а також реалізації положень 
Концепції розвитку державної метрологічної системи до 
2015 року. 

55. «Про внесення змін до 
Митного тарифу 
України, затвердженого 
Законом України "Про 
Митний тариф України" 
та інших законодавчих 
актів України (щодо 
опису та ставок 
ввізного мита на деякі 
товари)» 

 

 

22.12.2011 
Закон №4234-VI 
 
 
   

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів), 
Пінчук А.П. 

(Партія 
регіонів), 

Горбаль В.М. 
(Партія 

регіонів), 
Царьова О.А. 

(Партія 
регіонів)  

За: 269 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (2/65) 

Законопроект передбачає внесення до Митного тарифу 
України, затвердженого Законом України від 5 квітня 
2001р. № 2371-ІІІ “Про Митний тариф України”, а також 
ряду законів України з питань застосування вивізного  
мита змін, спрямованих на забезпечення зменшення 
пільгових ставок ввізного мита на транспортні засоби та 
морські човни, які класифікуються за кодами 
8703231110; 8703231130; 8703241000; 8903921000 
УКТЗЕД; коригування кодів та описів за УКТЗЕД низки 
товарів. 

56.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
перегляду ставок 
деяких податків і 
зборів» 

 

22.12.2011 
Закон №4235-VI 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів), 
Царьов О.А. 

(Партія 
регіонів) 

За: 239 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

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

1. Законопроектом передбачається внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо перегляду ставок 
податків і зборів з урахуванням індексу споживчих цін та 
індексу цін виробників промислової продукції, які 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
11.08.2010 № 701 у 2011 році прогнозовані на рівні 108,9 
та 111,3 відсотка відповідно. 
2. Так, враховуючи сфери застосування податків і зборів, 
ставки акцизного податку, збору за першу реєстрацію 
транспортного засобу, екологічного податку, податку за 
земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не 
проведено, та збору за користування радіочастотним 
ресурсом України з урахуванням прогнозного індексу 
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СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

споживчих цін у 2011 році збільшені на  8,9 відсотка. 
3. Ставки плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин, плати за користування 
надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних 
копалин, збору за спеціальне використання води та 
збору за спеціальне використання лісових ресурсів з 
урахуванням індексу цін виробників промислової 
продукції у 2011 році збільшені на 11,3 відсотка. 

57.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України (щодо деяких 
питань сплати податків 
в умовах дії угоди про 
розподіл продукції» 

 

22.12.2011 
Проект №9358 
  
 

Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2012) 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 248 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

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

Законопроектом передбачається внесення змін до 
Податкового кодексу України, які передбачають 
можливість сплати інвестором податків як в грошовій так 
і в натуральній формі шляхом передачі державі частини 
прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в 
результаті розподілу продукції. 

58.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо окремих питань 
діяльності 
Національного банку 
України)» 

 

22.12.2011 
Проект №9440 
 
  
 

Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2012) 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (3/65) 

 

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 
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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 

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 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. 

59. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України (щодо 
оподаткування 
операцій з 
дорогоцінними 
металами за участю 
Національного банку 

22.12.2011 
Закон №4238-VI 
 
 
 
 
 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 265 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (4/65) 

 

1. Законопроектом вносяться зміни до Податкового 
кодексу України щодо: 
1) звільнення від оподаткування податком з доходів 
фізичних осіб операцій із здавання населенням брухту 
дорогоцінних металів Національному банку України, 
податком на додану вартість  - операцій з постачання 
дорогоцінних металів Національному банку України, в 
тому числі їх ввезення на митну територію України, а 
також послуг, пов’язаних із розвідкою, видобутком, 
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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 

України)» 

 

 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

виробництвом та використанням дорогоцінних металів з 
метою поповнення золотовалютних резервів. 
2) оподаткування податком на додану вартість операцій 
з обігу іноземних монет з дорогоцінних металів. 
3) звільнення від оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб операцій з борговими зобов’язаннями, 
емітованими Національним банком України. 
4) звільнення від оподаткування операцій з ввезення на 
митну територію України дорогоцінних металів, 
необхідних для виготовлення інвестиційних монет. 
2. З метою покращення інвестиційного клімату в Україні, 
поліпшення структури грошової маси через зменшення 
обсягу готівки, створення додаткового інструменту для 
накопичення коштів населення та зниження тиск на 
обмінний курс та інфляційні процеси в державі, 
Національний банк України запроваджує випуск 
інвестиційних монет України. 

60. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників»  

 

22.12.2011 
Закон №4268-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.12.2011) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 

За: 276 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (9/103) 
2. НУНС (5/65) 

 

У законопроекті пропонується  у період з 1 січня 2012 
року до 1 січня 2015 року суми податку на  додану 
вартість, що повинні сплачуватися переробними 
підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними 
молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та 
м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, 
закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-
кісткове борошно) зараховувати у визначеному  
проектом розмірі до спеціального фонду державного 
бюджету та на спеціальний рахунок, відкритий в органах 
державної казначейської служби на виплату компенсацій 
сільськогосподарським товаровиробникам за продані 
ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій 
вазі. Згідно з чинними положеннями пункту 1 Підрозділу 
2 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України, зазначені суми  податку на додану 
вартість зараховуються у повному обсязі  до 
спеціального фонду державного бюджету. 

61.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 

22.12.2011 
Закон №4270-VI 

Кабінет 
Міністрів 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

У проекті пропонується надати уповноваженому органу, 
яким є спеціально уповноважений центральний орган 
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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 

стосовно повноважень 
органів державної 
влади щодо 
встановлення вимог до 
інвестування активів» 

 

 
 
   
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

України 
(Азаров М.Я.) 

(188/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

виконавчої влади у справах нагляду  за страховою 
діяльністю,  право встановлювати єдині вимоги до якості, 
обсягів та рівня кредитного рейтингу активів у яких 
розміщуються кошти страхових резервів, а також 
зобов’язати особу, яка провадить діяльність з управління 
пенсійними активами, дотримуватися внутрішніх правил 
та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з 
інвестуванням пенсійних активів, відповідно до вимог, 
встановленим Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку за погодженням з Державною комісією 
з регулювання ринків фінансових послуг України.  

62.  «Про схвалення 
рішення Президента 
України щодо 
направлення 
миротворчого 
контингенту для участі 
України в Місії ООН зі 
стабілізації у 
Демократичній 
Республіці Конго» 

22.12.2011 
Закон №4274-VI 
  
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.12.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 247 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(190/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

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

Закон передбачає схвалення Указу Президента України 
щодо направлення до Місії ООН зі стабілізації у 
Демократичній Республіці Конго миротворчого 
контингенту у складі чотирьох бойових вертольотів Мі-
24 і до 200 військовослужбовців. 

63. «Про внесення змін до 
Прикінцевих положень 
Закону України "Про 
деякі питання 
заборгованості за 
спожитий природний 
газ та електричну 
енергію" (щодо 
продовження терміну 
дії)»   

22.12.2011 
Закон №4277-VI 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.12.2011) 

Глущенко І.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 247 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(191/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

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

У законопроекті пропонується продовжити до  30 червня 
2012 року дію Закону України «Про деякі питання 
заборгованості за спожитий природний газ та електричну 
енергію» дія  якого за змістом чинної редакції п. 1 статті 
3 цього Закону закінчується 31 грудня 2011 року. 

64. «Про внесення змін до 
Прикінцевих положень 
Закону України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо питань 

22.12.2011 
Закон №4278-VI 
  
 
 

Глущенко І.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 245 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

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

У законопроекті пропонується подовжити до  30 червня 
2012 року дію Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо питань 
оподаткування природного газу та електричної енергії». 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України  шостого скликання протягом грудня 2011 року 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011 27 

№ 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 

оподаткування 
природного газу та 
електричної енергії" 
(щодо продовження 
терміну дії)» 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.12.2011) 

65. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України (щодо 
забезпечення 
оновлення парку 
автомобілів швидкої 
медичної допомоги)» 

 

22.12.2011 
Закон №4279-VI 
  
 
 
   

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Каракай Ю.В. 
(Партія 

регіонів)  

За: 269 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
 

1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (6/65) 

 1. У законопроекті пропонується доповнити розділ ХХ 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України  
новими  нормами, згідно з якими тимчасово до 31 грудня 
2012 року звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість та акцизним податком «операції з 
постачання, у тому числі операції з імпорту автомобілів 
швидкої медичної допомоги, які призначені для 
використання закладами охорони здоров’я і оплата 
вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного 
та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних 
розпорядників бюджетних коштів».  
2. Одночасно пропонується встановити відповідальність 
за нецільове використання зазначених товарів. Зокрема, 
платник податків зобов’язаний збільшити податкові 
зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який 
припадає таке порушення, на суму податку на додану 
вартість та акцизного податку, що мали бути сплачені в 
момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню 
відповідно до закону. 

66.  «Про внесення зміни 
до статті 151 
Земельного кодексу 
України щодо 
спрощення процедури 
надання земельних 
ділянок для потреб, 
пов'язаних з 
користуванням 
надрами» 

22.12.2011 
Проект №8209 
 
 
 

Надано 
пропозиції 

Президента до 
закону 

(13.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 245 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

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

У проекті передбачається доповнити частину четверту 
статті 151 Земельного кодексу України формулюванням, 
яке дозволить у разі вилучення (викупу) земельних 
ділянок для потреб, пов‘язаних з користуванням 
надрами відповідно до отриманих спеціальних дозволів 
чи гірничих відводів, не проводити погодження місця 
розташування об’єктів. 

67.  «Про про Державну 
програму економічного 
і соціального розвитку 

22.12.2011 
Проект №9159 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 245 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 

 
1. БЮТ (0/103) 
2. НУНС (5/65) 

1. Проект Державної програми економічного і 
соціального розвитку України на 2012 рік та основних 
напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна 
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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 

України на 2012 рік та 
основні напрями 
розвитку на 2013 і 2014 
роки» 

 

  
 
 
 
 

Повернуто з 
вето 

Президента 
для скасування 

(11.01.2012) 

(Азаров М.Я.) 2. Народна Партія (20/20) 
3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

3. КПУ (0/25) програма) розроблено Мінекономрозвитку разом з 
міністерствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями відповідно до Закону України “Про 
державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України” від 
23.03.2000 № 1602-ІІІ та розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 21.03.2011 № 219 “Про питання 
організації підготовки проекту Державної програми 
економічного і соціального розвитку України на 2012 рік”. 
2. Державна програма містить додатки: “Заходи щодо 
реалізації Державної програми економічного і 
соціального розвитку України на 2012 рік”, “Перелік 
державних (цільових) програм, які планується 
виконувати у 2012 році з використанням коштів 
державного бюджету”, “План співробітництва України з 
міжнародними фінансовими організаціями на 2012 рік”, 
“Основні прогнозні показники та баланси національної 
економіки на 2012 рік”.  

68.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Антимонопольний 
комітет України" (щодо 
оптимізації складу)» 

 

23.12.2011 
Закон №4287-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 265 голосів. 
1. Партія регіонів 

(186/192) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

 
1. БЮТ (0/102) 
2. НУНС (2/65) 

 

1. Законопроектом пропонується скоротити кількість 
державних уповноважених Антимонопольного комітету 
України з десяти до восьми.  
2. Також передбачається скорочення кількості 
заступників Голови Антимонопольного комітету України 
до двох, в тому числі одного першого.  
3. Також пропонується процедура призначення першого 
заступника та заступника Голови Антимонопольного 
комітету України. 
4. Законопроект визначає, що призначення державного 
уповноваженого першим заступником чи заступником 
Голови Антимонопольного комітету України не є 
підставою для перебігу семирічного строку його 
повноважень. 
5. Законопроектом також передбачено, що голова 
територіального відділення призначається за 
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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 

Президента 
(10.01.2012) 

погодженням з Головою Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, головами відповідних місцевих 
державних адміністрацій та звільняється з посади 
Головою Антимонопольного комітету України. Заступник 
голови територіального відділення призначається та 
звільняється Головою Комітету за поданням голови 
територіального відділення. 
6. Також законопроектом передбачається, що перший 
заступник та заступник Голови Антимонопольного 
комітету України можуть бути звільнені   з   посади   з   
підстав   визначених  законодавством  про  працю  та 
державну службу,  що є логічним з огляду на те,  що ці 
посади віднесені до посад державної служби. 

69. «Про внесення зміни 
до статті 5 Закону 
України "Про судовий 
збір" (щодо 
доповнення переліку 
пільгових категорій)» 

 

23.12.2011 
Закон №4289-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ (2/102) 
2. НУНС (2/65) 

 

У законопроекті пропонується частину першу статті 5 
Закону України «Про судовий збір» доповнити пунктом 
121, згідно з яким від сплати судового збору звільняється 
«Державне агентство резерву України та підприємства, 
установи, організації, які належать до сфери його 
управління, – у справах, що вирішуються на підставі 
законодавства про державний матеріальний резерв». 

 


	«Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт" (щодо процедури ввезення)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт" (щодо процедури ввезення)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт" (щодо процедури ввезення)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт" (щодо процедури ввезення)»
	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв»
	«Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (щодо емісії облігацій внутрішніх державних позик)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо удосконалення положень про статус членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо удосконалення положень про статус членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (щодо уточнення окремих положень)»
	«Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (щодо порядку оформлення дозвільних документів)»
	«Про особливості здійснення закупівель ядерного палива»
	«Про особливості здійснення закупівель ядерного палива»
	«Про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" (щодо удосконалення державного регулювання та управління)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" (щодо удосконалення державного регулювання та управління)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" (щодо переобладнання транспортних засобів)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" (щодо переобладнання транспортних засобів)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо вдосконалення правового регулювання)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про війну у День Перемоги)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (щодо надання застрахованим особам матеріального забезпечення на підприємствах, проти яких порушено провадження у справах про банкрутство)»
	«Про Фонд державного майна України»
	«Про Фонд державного майна України»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо повноважень Центральної виборчої комісії)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо повноважень Центральної виборчої комісії)»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо структури та порядку обліку кадрів Служби безпеки України»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо структури та порядку обліку кадрів Служби безпеки України»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо граничного віку перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування»
	«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо удосконалення законодавчої діяльності)»
	«Про внесення змін до статті 98 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України)»
	«Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі»
	«Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів" (щодо відтермінування)»
	«Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення»
	«Про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (щодо доповнення переліку ядерних установок)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накладення арешту на морські судна»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накладення арешту на морські судна»
	«Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу»
	«Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу»
	«Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (щодо декларативного принципу)»
	«Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (щодо декларативного принципу)»
	«Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо фізичних осіб та фізичних осіб підприємців)»
	«Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо фізичних осіб та фізичних осіб підприємців)»
	«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо уточнення підслідності)»
	«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо уточнення підслідності)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров'я (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров'я (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок)»
	«Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про автомобільні дороги" щодо класифікації автомобільних доріг загального користування»
	«Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про автомобільні дороги" щодо класифікації автомобільних доріг загального користування»
	«Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (щодо розширення сфери використання валюти України)»
	«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
	«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо уніфікації документів)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (щодо уніфікації документів)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб»
	«Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо врегулювання розбіжностей при субсидіюванні підприємств)»
	«Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо збереження лісів»
	«Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо збереження лісів»
	«Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (щодо приведення у відповідність термінології)»
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