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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 
статті 11 Закону 
України "Про 
військовий обов'язок і 
військову службу" 
(щодо підготовки 
офіцерів запасу)»  

10.01.2012 
Проект №9333 
 
 

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(12.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 282 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/21) 

4. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (8/102) 
2. НУНС (16/65) 

 

Проектом пропонується внести до статті 11 Закону 
України “Про військовий обов’язок і військову службу” 
зміни, які надають можливість проходження військової 
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу не 
лише студентам тих вузів, у яких здійснюється така 
підготовка, але й студентам інших вузів. 

2. «Про внесення зміни 
до Регламенту 
Верховної Ради 
України (щодо суб'єктів 
права законодавчої 
ініціативи стосовно 
денонсації 
міжнародних договорів 
України)» 

 

11.01.2012 
Проект №9281 
 
 
 
 

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(13.01.2012) 

Білорус О.Г. 
(БЮТ), 

Чорновіл Т.В. 
(Реформи 

заради 
майбутнього), 
Кожара Л.О. 

(Партія 
регіонів), 

Гринів І.О. 
(БЮТ), 

Добряк Є.Д. 
(БЮТ), 

Логвиненко 
О.С. (БЮТ), 

Алексєєв І.В. 
(КПУ) 

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

4. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (0/102) 
2. НУНС (2/65) 

 
 

У законопроекті пропонується викласти в новій редакції  
частину першу статті 202 Регламенту Верховної Ради 
України, згідно з якою народні депутати виключаються зі 
списку суб’єктів, які можуть вносити законопроекти про 
денонсацію міжнародного договору України 
(пропонується обмежити список суб’єктів лише 
Президентом України та Кабінетом Міністрів України). 

3. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо удосконалення 
законодавства у сфері 

12.01.2012 
Проект №8298 
 

Закон 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 248 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(178/192) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ (1/102) 
2. НУНС (10/65) 

3. Реформи 
заради 

У законопроекті пропонується внести зміни до законів 
України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про 
радіочастотний ресурс України”, “Про Національну раду 
України з питань телебачення і радіомовлення”, якими 

                                                
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 

телебачення і 
радіомовлення»  

 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(16.01.2012) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

майбутнього 
(2/21) 

 
 
 

передбачається уніфікація термінології  у  назвах 
висновків, на підставі яких Національна рада України з 
питань телебачення і радіомовлення замовляє розробку 
висновків щодо можливостей та умов користування 
радіочастотним ресурсом України для 
телерадіомовлення.  

4.  «Про професійний 
розвиток працівників 
на виробництві»  

 
12.01.2012 

Проект №9161 
 
  
 
 
 
 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (16/21) 

4. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (0/102) 
2. НУНС (3/65) 

1. Проектом Закону впроваджено поняття “професійний 
розвиток працівників”, визначено мету, принципи та 
основні напрями державної політики України у цій сфері; 
розкрито сутність та складові системи професійного 
розвитку працівників; визначено повноваження 
центральних та місцевих органів виконавчої влади,  
підприємств, соціальних партнерів у сфері професійного 
розвитку працівників.  
2. Законопроектом визначені основні напрями діяльності 
роботодавців у сфері професійного розвитку працівників, 
а саме: професійного навчання працівників, атестації та 
сертифікації працівників.  
3. Також конкретизовано порядок проведення атестації 
працівників, а також їх сертифікації, що сприятиме 
підвищенню кваліфікації кадрового потенціалу та 
забезпеченню на цій основі випуску підприємствами 
конкурентоспроможної продукції та надання послуг. 
4. Крім того, законопроектом передбачена участь 
професійних спілок, організацій роботодавців, інших 
громадських організацій у забезпеченні професійного 
розвитку працівників. 

5.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
автомобільний 
транспорт" (щодо 
упорядкування 
міжнародних 
автомобільних 
перевезень)» 

12.01.2012 
Проект №8029 
  
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

Каплієнко В.В. 
(Реформи 

заради 
майбутнього), 
Задирко Г.О. 

(Реформи 
заради 

майбутнього), 
Крук Ю.Б. 
(Реформи 

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) 

 
 

1. Законопроект передбачає вдосконалення правового 
регулювання цивільних та господарських відносин, що 
виникають у сфері державного управління на 
автомобільному транспорті.  
2. Проект спрямований на гармонізацію національного 
законодавства в сфері автомобільних перевезень із 
вимогами ЄС, зокрема, щодо обов’язкового 
встановлення і використання контрольних пристроїв 
(тахографів) резидентами України та нерезидентами при 
здійсненні міжнародних перевезень пасажирів та (або) 
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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 

 заради 
майбутнього), 
Лебедєв П.В. 

(Партія 
регіонів), 

Сорочинська-
Кириленко Р.М. 

(Реформи 
заради 

майбутнього), 
Радовець А.А. 

(Реформи 
заради 

майбутнього), 
Денькович І.В. 

(Реформи 
заради 

майбутнього), 
Чорновіл Т.В. 

(Реформи 
заради 

майбутнього), 
Камчатний В.Г. 

(Реформи 
заради 

майбутнього)  

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

6.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо захисту 
майнових прав дітей)» 

 

12.01.2012 
Проект №8668 
 

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(16.01.2012) 

Толстенко В.Л. 
(Партія 

регіонів), 
Самойлик К.С. 

(КПУ) 

За: 283 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(174/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

4. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (28/102) 
2. НУНС (4/65) 

У проекті пропонується внести зміни до статті 177 
Сімейного кодексу України та до ст.ст. 73 та 74 Закону 
України «Про нотаріат», спрямовані на подальше 
посилення охорони майнових прав дітей, зокрема, як 
співвласників відповідних житлових приміщень. 

7. «Про внесення змін до 12.01.2012 Стець Ю.Я. За: 312 голосів.  У законопроекті пропонується зобов’язати державні 
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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 

Закону України "Про 
телебачення і 
радіомовлення" 
(організація 
сурдоперекладу в 
державних 
телеорганізаціях)»   

Проект №8214 
 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

(НУНС), 
Абдуллін О.Р. 

(БЮТ),  
Уколов В.О. 

(БЮТ) 

1.  Партія регіонів 
(181/192) 

2. БЮТ (52/102) 
3. КПУ (23/25) 

4. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

5. Народна Партія (20/20) 

 
НУНС (3/65) 

телекомпанії здійснювати інформаційне телемовлення (в 
частині телевізійних новин) із субтитруванням та/або 
перекладом жестовою мовою, а також зобов’язати 
державні та комунальні телерадіоорганізації 
забезпечувати субтитрування та/або переклад жестовою 
мовою розповсюджуваних ними офіційних повідомлень 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування та іншої обов’язкової інформації. 

8. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів (щодо захисту 
населення та 
інформаційного 
простору від 
негативного впливу)» 

 

12.01.2012 
Проект №8371 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

Унгурян П.Я. 
(БЮТ), 

Царьков Є.І. 
(КПУ),  

Дубіль В.О. 
(БЮТ), 

Олійник В.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 320 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

4. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (50/102) 
2. НУНС (8/65) 

У законопроекті пропонується внести зміни до законів 
України «Про рекламу», «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і 
радіомовлення», якими заборонити рекламування та  
розповсюдження інформації про окультно-містичні 
послуги знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, 
ворожок, спіритів, астрологів, віщунів та інших осіб, що 
оголошують себе, або що вважаються здатними 
передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, 
майно, довкілля шляхом використання надприродних 
здібностей або сил. 

9. «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу 
України щодо 
створення державного 
фонду регіонального 
розвитку» 

 

12.01.2012 
Проект №9363 
 
   

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

4. Народна Партія (20/20) 

 
 

1. БЮТ (0/102) 
2. НУНС (4/65) 

 

1. У законопроекті пропонується доповнити Бюджетний 
кодекс України  новою статтею 24-1, в якій визначається 
порядок створення у складі Державного бюджету 
державного фонду регіонального розвитку та напрями   
використання його коштів.  
2. Так, Державний фонд регіонального розвитку 
створюється у складі Державного бюджету України та  
становить не менше 2,5 відсотків обсягу видатків 
загального фонду Державного бюджету за відповідний 
період.  
3. Кошти цього Фонду пропонується розподіляти: 70% - 
між республіканським бюджетом Автономної Республіки 
Крим, обласними бюджетами та бюджетом 
міста Севастополя відповідно до чисельності населення, 
що проживає у відповідному регіоні;  30% - між 
місцевими бюджетами на виконання пріоритетних 
інвестиційних проектів, що сприяють розв’язанню 
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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 

проблем окремих адміністративно-територіальних 
одиниць з урахуванням рівня їх соціально-економічного 
розвитку.  
4. Крім того, кошти державного фонду регіонального 
розвитку мають спрямовуватися на виконання: 
державних цільових програм та інвестиційних програм 
(проектів) у частині виконання заходів регіонального 
розвитку; угод щодо регіонального розвитку та програм 
подолання депресивності територій; державних програм 
розвитку транскордонного співробітництва; програм і 
заходів соціально-економічного розвитку регіонів, 
включаючи програми і заходи стосовно розвитку окремих 
адміністративно-територіальних одиниць (зокрема, 
малих міст, гірських населених пунктів, населених 
пунктів зон спостереження тощо). 

10.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів щодо 
забезпечення 
доставляння 
обов'язкового 
примірника 
документів»  

 

12.01.2012 
Проект №8541 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 269 голосів. 
1. Партія регіонів 

(180/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/21) 

4. Народна Партія (20/20) 
 

 
1. БЮТ (8/102) 
2. НУНС (5/65) 

 

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України 
про адміністративні правопорушення новою статтею 186-
7, якою передбачається адміністративна 
відповідальність за “недоставляння або порушення 
строку доставляння (надсилання) обов’язкового 
примірника документів” та вносяться зміни до ст. 255 
КУпАП, якими визначаються процесуальні повноваження 
посадових осіб щодо складання протоколів про вчинення 
адміністративних правопорушень, передбачених ст. 186-
7 КУпАП. 

11.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
наркотичні засоби, 
психотропні речовини і 
прекурсори" (щодо 
надання фізичним 
особам, які 
здійснюють медичну і 
ветеринарну практику, 
можливості 
використовувати у 

12.01.2012 
Проект №9021 
  

  Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 319 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

4. Народна Партія (20/20) 
 

 
1. БЮТ (42/102) 
2. НУНС (24/65) 

 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону 
України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 
прекурсори", відповідно до яких фізичним особам – 
підприємцям, які уже мають ліцензію на здійснення 
медичної або ветеринарної практики, надається право 
на отримання ліцензії на зберігання, перевезення, 
придбання, використання, знищення наркотичних засобів 
та психотропних речовин, включених до таблиць ІІ та ІІІ 
Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770. 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом січня 2012 року 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2012 7 

№ 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 

роботі наркотичні 
засоби)» 

12.  «Про розвиток та 
державну підтримку 
малого і середнього 
підприємництва в 
Україні» 

 

 
12.01.2012 

Проект №9202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 272 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

4. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (0/102) 
2. НУНС (12/65) 

Закон передбачає: 
1) удосконалення порядку ведення податкового і 
статистичного обліку та звітності суб’єктів господарської 
діяльності; 
2) запровадження спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва, 
що відповідають критеріям, встановленим у податковому 
законодавстві; 
3) забезпечення державної підтримки суб’єктів малого і 
середнього підприємництва, що працюють у сфері 
інвестиційної, інноваційної і науково-технічної діяльності, 
в тому числі залучення суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до виконання науково-технічних і 
соціально-економічних програм; 
4) забезпечення захисту прав і законних інтересів 
суб’єктів малого і середнього підприємництва під час 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності; 
5) забезпечення фінансово-кредитної державної 
підтримки; 
6) організація підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього 
підприємництва; 
7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та 
скороченню строку їх проведення, державного нагляду 
(контролю), отриманню документів дозвільного 
характеру для суб’єктів малого і середнього 
підприємництва. 

13. «Про Державну 
програму 
приватизації» 

 

13.01.2012 
Проект №9509 
 
 

Закон 
направлено на 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 245 голосів. 
1. Партія регіонів 

(190/192) 
2. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (1/102) 
2. НУНС (3/65) 
3. КПУ (0/25) 

Представлена в законопроекті Програма передбачає 
поетапну приватизацію: 
- перший етап (2011 р.) – це період, коли створюється 
необхідна правова, нормативна та організаційна база 
для переходу до приватизації на засадах нової 
Програми; формується масив державних об’єктів, які 
підлягають приватизації протягом 2012 року, 
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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 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

здійснюється передприватизаційна підготовка і 
приватизація об’єктів групи Г на індивідуальних засадах; 
- другий етап (2012 р.) – це етап завершення продажу 
об’єктів масової приватизації та об’єктів, приватизація 
яких розпочалась до набрання чинності Програмою; 
перехід до приватизації на нових засадах, визначених 
Програмою; приватизація державних об’єктів разом з 
земельними ділянками, на яких вони розташовані; 
формування масиву державних об’єктів, приватизація 
яких завершується у 2013-2014 роках;  
- третій етап (2013-2014 рр.) – завершення приватизації 
як широкомасштабного соціально-економічного проекту, 
підготовка пропозицій щодо внесення змін до 
законодавства в частині визначення функцій органів 
управління для забезпечення переходу від процесу 
приватизації до продажу державних об’єктів як функції з 
управління об’єктами державної власності.  

14. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
з питань приватизації 
щодо реалізації 
положень Державної 
програми приватизації 
на 2011 - 2014 роки»  

 

13.01.2012 
Проект №9520 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 246 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(186/192) 
2. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (3/102) 
2. НУНС (3/65) 
3. КПУ (0/25) 

1. У проекті пропонується внести ряд змін до законів 
України «Про приватизацію державного майна», «Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)», «Про особливості приватизації майна в 
агропромисловому комплексі», «Про особливості 
приватизації об’єктів незавершеного будівництва» та 
визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про 
формування конкурентних засад у процесі приватизації 
акцій (часток, паїв), що належать державі у майні 
юридичних осіб». Прийняття вказаних змін є необхідним 
для узгодження цих законодавчих актів із відповідними 
положеннями Закону України «Про Державну програму 
приватизації на 2011 - 2014 роки» 
2. Змінами до законів передбачено: 
- чітке визначення об’єктів державної власності, що 
підлягають приватизації;  
- запровадження передприватизаційної підготовки 
державних об'єктів, що раніше містилося в тексті 
Програми приватизації; встановлення вимог до 
уповноважених органів управління, які формуватимуть 
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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 

пропозиції для включення об’єктів на приватизацію;  
- чітке визначення способів приватизації (аукціон, 
конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону, аукціон із зниженням ціни, аукціон без 
оголошення ціни, продаж на фондових біржах), які 
забезпечать спрощений та інтенсивний продаж об’єктів 
масової приватизації, що дозволить швидко реалізувати 
об’єкти, які користуються низьким попитом;   
- визначення класифікації об’єктів приватизації, що 
раніше містилося в тексті Програми, уточнення 
класифікації з урахуванням нового етапу приватизації;  
- визначення чіткого строку проведення приватизації 
об’єкта з моменту прийняття рішення про його 
приватизацію до завершення приватизації об’єкту; 
- удосконалення норм, що регулюють прийняття рішень 
та продаж об’єктів приватизації разом із земельними 
ділянками; 
- особливості приватизації об’єктів за групами; 
- положення щодо закріплення пакетів акцій у державній 
власності, дотримання вимог законодавства про захист 
економічної конкуренції в процесі приватизації.   

15.  «Про внесення змін до 
Прикінцевих положень 
Закону України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
посилення 
відповідальності за 
порушення 
законодавства про 
захист персональних 
даних" щодо 
перенесення терміну 
введення в дію»  

13.01.2012 
Проект №9624 
 
  
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(16.01.2012) 

Горіна І.А. 
(Партія 

регіоінів), 
Ляпіна К.М. 

(НУНС)  

За: 286 голосів. 
1. Партія регіонів 

(188/192) 
2. КПУ (24/25) 

3. Реформи заради 
майбутнього (21/21) 

4. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (1/102) 
2. НУНС (17/65) 

Законопроектом пропонується внести зміни до 
Прикінцевих положень Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за порушення законодавства 
про захист персональних даних» з метою перенесення 
дати набрання ним чинності з 1 січня 2012 року на 1 
липня 2012 року. Це обумовлено тим, що наразі не 
затверджено жодного нормативно-правового акта, який 
унормовував би увесь процес підготовчої роботи, що 
передує реєстрації таких баз даних. Внаслідок цього 
юридичні особи та громадяни, які користуються базами 
даних, що підлягають реєстрації, не мають можливості 
своєчасно їх зареєструвати. 
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