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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 
перелік об'єктів права 
державної власності, 
що не підлягають 
приватизації" (щодо 
скорочення переліку 
підприємств, що не 
підлягають 
приватизації)»  

5.07.2011 
Проект №8725 
 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(08.07.2011) 

Майборода 
С.Ф. (Партія 

регіонів), 
Каракай Ю.В. 

(Партія 
регіонів) 

За: 244 голоси. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (12/67) 

3. КПУ (0/25) 
 
 
 

У проекті пропонується виключити з переліку об‘єктів 
права державної власності, які не підлягають 
приватизації  Кримське ВО «Титан» (м. Армянськ), 
Запорізькій  державний титано-магнієвий комбінат та 
деякі інші підприємства, органами управління яких є 
Мінпромполітики, Мінагропром та Укрбудматеріали. 

2. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
усунення надмірного 
державного 
регулювання у сфері 
автомобільних 
перевезень» 

5.07.2011 
Закон №3565-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(8.07.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.)  

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(177/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (1/105) 
2. НУНС (12/67) 

 
 

1. Проект передбачає скасування проходження 
державного технічного огляду транспортних засобів, що 
не використовуються у комерційній діяльності, 
обов’язкової наявності у водія дорожнього 
(маршрутного) листа та нотаріально посвідченої 
довіреності на управління транспортним засобом.  
2. Крім того, запропоновані зміни передбачають 
подальше врегулювання підстав та порядку зупинки та 
перевірки працівником міліції транспортного засобу. 

3. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
спрощення умов 
доступу на ринок 
телекомунікаційних 
послуг)» 

5.07.2011 
Проект №7031 
 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(08.07.2011) 

Мороко Ю.М. 
(Партія 

регіонів), 
Корж В.Т. 

(БЮТ) 

За: 246 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(168/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (1/105) 
2. НУНС (8/67) 

 

У законопроекті пропонується відмінити  ліцензування 
певних видів діяльності в сфері телекомунікацій, 
замінивши його механізмом реєстрації відповідних 
суб’єктів і розширивши тим самим доступ населення 
України до універсальних телекомунікаційних послуг. 

4.  «Про внесення змін до 5.07.2011 Кабінет За: 252 голоси. 1. БЮТ (0/105) 1. У проекті пропонується уточнити перелік питань, з 

                                                
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 

деяких законів України 
(щодо удосконалення 
регулювання у сфері 
захисту економічної 
конкуренції)»  

 

Проект №7419 
 
  

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(08.07.2011) 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

1. Партія регіонів 
(172/192) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

2. НУНС (11/67) яких надаватимуться висновки щодо кваліфікації дій, 
органи Антимонопольного комітету України, які мають 
право надавати ці висновки, підстави закриття розгляду 
справи про узгодженні дії, концентрацію суб’єктів 
господарювання.  
2. Передбачається також збільшити мінімальний розмір 
штрафів за порушення антимонопольного законодавства 
та дозволити іноземним суб‘єктам господарювання 
оплачувати витрати, пов‘язані з розглядом їх заяв, у 
іноземній валюті. 

5.  «Про особливості 
провадження у 
справах про 
адміністративні 
правопорушення і 
примусове видворення 
іноземців та осіб без 
громадянства під час 
проведення фінальної 
частини чемпіонату 
Європи 2012 року з 
футболу в Україні»  

 

5.07.2011 
Проект №8426 
 
  
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(11.07.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 242 голоси. 
1. Партія регіонів 

(160/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (14/67) 

 
 

Законопроектом пропонується на період проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу в Україні встановити скорочену процедуру 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, вчинення яких найбільш ймовірне під час 
проведення масових спортивних або інших культурно-
видовищних заходів (правопорушення, передбачені 
статтями 44, 51, 173, 1731, 174, 1751, 178, частинами 
першою та другою статті 181, статтями  185, 1851, 1857, 
191, 1953, 1956 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення України), а також процедуру 
примусового видворення за межі України іноземців та 
осіб без громадянства, які постійно не проживають в 
Україні, за вчинення таких правопорушень. 

6.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення 
порядку розрахунків за 
житлово-комунальні 
послуги та підвищення 
якості їх надання» 

 

5.07.2011 
Проект №7099 
  

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(13.07.2011) 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ) 

За: 263 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(177/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (9/105) 
2. НУНС (6/67) 

 
 

Законопроектом вносяться поправки до законів України 
«Про житлово-комунальні послуги», «Про 
теплопостачання» та Господарський кодекс України, 
якими уточнюється порядок розрахунків за житлово-
комунальні послуги та окремі норми щодо поліпшення 
якості їх надання. 

7. «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу 

5.07.2011 
Проект №7110 

Шемчук В.В. 
(НУНС) 

За: 249 голосів. 
1.  Партія регіонів 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (18/67) 

Законопроектом пропонується внести зміни до ст.ст. 142, 
149,150, 150-1 КК України, якими передбачено вилучити 
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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 (щодо злочинів 
проти життя, здоров'я, 
волі, честі та гідності 
особи)»  

 

 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(8.07.2011) 

(162/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
 

закріплену в статтях спеціальну мету вчинення злочину, 
яка є необхідною ознакою зазначених злочинів, а також 
передбачити відповідальність за вчинення таких 
злочинів групою осіб за попередньою змовою, 
організованою групою. 

8. «Про внесення змін до 
ст. 43 та ст. 48 
"Гірничого Закону 
України" (щодо 
забезпечення 
соціальних прав сімей 
померлих пенсіонерів, 
які отримують пенсії у 
зв'язку із втратою 
годувальника)» 

 

5.07.2011 
Проект №7439 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(11.07.2011) 

Ландік В.І. 
(Партія 

регіонів)  

За: 297 голосів. 
1. Партія регіонів 

(180/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (29/105) 
2. НУНС (17/67) 

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до 
Гірничого Закону України розширити коло осіб, які мають 
право на безоплатне отримання вугілля  на  побутові  
потреби за рахунок підприємств з видобутку вугілля та 
вуглебудівних підприємств, а у випадку їх ліквідації або 
консервації - їх правонаступників.  Таке розширення має 
відбуватися за рахунок пенсіонерів, які пропрацювали на 
підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, 
вуглебудівних  підприємствах та мають відповідний 
сумарний пільговий стаж на  підземних роботах,  роботах 
технологічної лінії на поверхні  діючих  шахт  чи  на  
шахтах,  що  будуються,  розрізах, збагачувальних та 
брикетних фабриках, а також сімей померлих  
пенсіонерів,  які за життя мали на це право,   які  
отримують  пенсії у зв'язку із втратою годувальника. 

9. «Про внесення змін до 
Земельного кодексу 
України (щодо 
приведення у 
відповідність із 
Кодексом України про 
надра)» 

 

5.07.2011 
Проект №8238 
   
 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(05.07.2011) 

Мельник П.В. 
(Партія 

регіонів), 
Мартинюк А.І. 

(КПУ),  
Ващук К.Т. 
(Народна 
Партія), 

Бондик В.А. 
(Партія 

регіонів), 
Терещук С.М. 

(Народна 
Партія) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(179/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (9/67) 

 
 

1. Законопроектом запропоновані зміни до статті 150 
Земельного кодексу України, які передбачають 
віднесення до особливо цінних земель торфовищ, що 
використовуються в якості земель 
сільськогосподарського призначення, та можливість 
вилучення цих земель для видобування торфу. 
2. Згідно статті 208 Земельного кодексу України від 
відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва звільнюється 
видобування торфу за умов повернення земельних 
ділянок у стані, придатному для попереднього 
використання.  
3. Враховуючи, що повернути земельні ділянки після 
видобування торфу у стані, придатному для 
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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 

попереднього використання, практично неможливо, 
пропонується привести це положення у відповідність з п. 
4 частини другої статті 24 Кодексу України про надра, 
виклавши цю норму в редакції, за якої від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва звільняються громадяни та юридичні особи 
у разі використання земельних ділянок для 
«видобування торфу за умови повернення земельних  
ділянок у стані, придатному для використання у 
суспільному виробництві». 

10.  «Про внесення змін до 
статті 9 Закону України 
"Про громадянство 
України" (щодо 
національної безпеки)» 

 

5.07.2011 
Проект №8468 
 
 

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(13.07.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(175/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (9/67) 

 

Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 2 
частини п’ятої статті 9 Закону України «Про 
громадянство України», встановивши, що до 
громадянства України не може бути прийнята особа, 
засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення 
тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення 
або зняття судимості), з урахуванням рівня загрози для 
національної безпеки держави. 

11.  «Про внесення змін до 
статті 15 Закону 
України "Про 
кінематографію" щодо 
порядку видачі 
державного 
посвідчення на право 
розповсюдження і 
демонстрування 
фільмів» 

5.07.2011 
Проект №7029 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(14.07.2011) 

Геращенко І.В. 
(НУНС), 

Третьяков 
О.Ю. (НУНС) 

За: 298 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ (30/105) 
2. НУНС (18/67) 

 

У законопроекті пропонується встановити строки 
прийняття центральним органом виконавчої влади у 
галузі кінематографії рішення про видачу або відмову у 
видачі  документа дозвільного характеру, визначити 
вичерпний перелік підстав для відмови анулювання 
документа дозвільного характеру на право провадження 
посередницької діяльності у сфері кінематографії та 
cкасування державної реєстрації державної реєстрації 
фільму. 

12.  «Про внесення змін до 
статті 4 Закону України 
"Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим 

6.07.2011 
Проект №8434 
 
 

 Закон 

Сушкевич В.М. 
(БЮТ)  

За: 276 голосів. 
1. Партія регіонів 

(162/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (14/105) 
2. НУНС (30/67) 

 

У законопроекті пропонується уточнити склад сім‘ї, що 
претендує на отримання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім‘ям, включивши до неї також 
повнолітніх дітей, які навчаються за денною формою 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до 
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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 

сім'ям" (щодо 
уточнення окремих 
положень)»  

направлено на 
підпис 

Президенту 
(8.07.2011) 

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних 
сімей. 

13. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
удосконалення деяких 
норм Податкового 
кодексу України)» 

7.07.2011 
Проект №8217 
 
 

Закон 
прийнято 

(07.07.2011) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(179/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (10/67) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового 
та Бюджетного кодексів України, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Закону України «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 
пропонується врегулювати  проблемні питання, які 
виникли під час застосування положень Податкового 
кодексу України. 

14. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
національних комісій, 
що здійснюють 
державне регулювання 
природних монополій, 
у сфері зв'язку та 
інформатизації, ринків 
цінних паперів і 
фінансових послуг» 

 

7.07.2011 
Проект №8403 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(07.07.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 248 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(181/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (8/67) 

 

1. Законопроектомпропонується встановити однаковий 
для всіх комісій: 
- статус – національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у відповідній сфері; 
- кількісний склад – дев'ять членів національної комісії; 
загальний порядок призначення членів національних 
комісій – по три члени кожної національної комісії 
призначаються та звільняються Верховною Радою 
України, Президентом України та Кабінетом Міністрів 
України. 
2. Законопроектом пропонуються чіткі вимоги до члена 
національної комісії, підстави та обставини, за яких член 
національної комісії може бути звільнений з посади.  
3. Термін повноважень члена національної комісії 
становитиме шість років.  
4. Також пропонується встановити, що голова 
національної комісії обиратиметься з числа членів 
відповідної комісії та звільнятиметься більшістю від 
загального кількісного складу комісії.  
5. Крім того, пропонується встановити, що засідання 
національної комісії, які є основною формою її роботи, 
проводитимуться за рішенням голови комісії і є 
правомочними, якщо на них присутні не менше половини 
загального кількісного складу відповідної національної 
комісії.  



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

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011 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 

15.  «Про внесення змін до 
Основ законодавства 
України про охорону 
здоров'я щодо 
удосконалення 
надання медичної 
допомоги»  

 

7.07.2011 
Проект №8602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 240 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (17/20) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (15/67) 

3. КПУ (0/25) 
 
 
 

1. Законопроектом визначаються: 
- зміст понять "здоров'я", "заклад охорони здоров'я", 
"медична допомога", "медичне обслуговування", 
"пацієнт";  
- система стандартів у сфері охорони здоров'я, 
складовими якої є державні соціальні нормативи та 
галузеві стандарти.  
2. Крім того, законопроектом передбачається, що: 
- порядок створення, припинення закладів охорони 
здоров'я, їх класифікація та особливості діяльності 
визначаються законом;  
- призначення керівників державних, комунальних 
закладів охорони здоров'я на посаду здійснюватиметься 
шляхом укладення з ними контракту; 
- за рахунок бюджетних коштів медична допомога 
надається  безоплатно закладами охорони здоров'я та 
лікарями, які здійснюють господарську діяльність з 
медичної практики як фізичні особи – підприємці, з якими 
укладені договори про надання такої допомоги.  
3. Законопроектом пропонується чіткий поділ медичної 
допомоги за видами (екстрена, первинна, вторинна 
(спеціалізована), третинна (високоспеціалізована). 
4. Пропонується встановити, що експертиза тимчасової 
непрацездатності громадян проводиться лікарем або 
комісією лікарів у закладах охорони здоров'я незалежно 
від форми власності,  а також лікарями,  які здійснюють 
господарську діяльність з медичної практики як фізичні 
особи – підприємці. 

16.  «Про порядок 
проведення 
реформування 
системи охорони 
здоров'я у Вінницькій, 
Дніпропетровській, 
Донецькій областях та 
м. Києві»  

7.07.2011 
Проект №8603 
  
  
 
 

Закон 
прийнято 

(07.07.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 242 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (11/67) 

3. КПУ (0/25) 
 
 
 

У законопроекті пропонується визначити організаційні та 
правові засади реформування системи охорони здоров’я 
у пілотних регіонах - Вінницькій, Дніпропетровській, 
Донецькій областях та м.Києві. Зокрема, передбачається 
врегулювати питання надання первинної, вторинної 
(спеціалізованої),  третинної та екстреної медичної 
допомоги та фінансово-економічного забезпечення 
функціонування системи охорони здоров’я та оплати 
праці медичних працівників у пілотних регіонах. 
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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 

17.  «Про Державний 
земельний кадастр»  

 7.07.2011 
Проект №8077 
 
   
 
 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(07.07.2011) 

Бевзенко В.Ф. 
(Партія 

регіонів),  
Ткач Р.В. 
(НУНС), 

Лук’янчук Р.В. 
(БЮТ)  

За: 260 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(180/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (33/67) 

3. КПУ (0/25) 
 
 

1. Прийняття Закону є однією з умов припинення 
мораторію на відчуження земель сільськогосподарського 
призначення. У  запропонованому проекті цього Закону  
визначені мета та принципи Державного земельного 
кадастру, система органів, що здійснюють ведення цього 
кадастру, склад його відомостей, вимоги щодо ведення 
Державного земельного  кадастру та порядок 
користування його відомостями тощо. 
2. Законопроектом визначений виключний перелік 
документації із землеустрою та оцінки земель, яка є 
підставою для внесення даних до Державного 
земельного кадастру. 
3. Також пропонується визначити статус та порядок 
перевірки обмінного файлу, який відображає зміст 
документації, на підставі якої відомості вносяться до 
Державного земельного кадастру (обмінного файлу). 
4. Крім того, законопроектом визначений виключний 
перелік осіб, які можуть ініціювати внесення змін до 
відомостей Поземельної книги. 
5. Законопроектом передбачається впровадження 
положення щодо відкритості даних Державного 
земельного кадастру. 

18. «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу 
України та деяких 
інших законодавчих 
актів України (щодо 
узгодження з 
положеннями чинних 
законів)» 

 

7.07.2011 
Проект №8545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баранов В.О. 
(Народна 
Партія), 

Мельник П.В. 
(Партія 

регіонів), 
Лук’янов В.В. 

(Партія 
регіонів)  

За: 240 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ (1/105) 
2. НУНС (10/67) 

3. КПУ (0/25) 
 
 
 

1. У законопроекті пропонується внести зміни до окремих 
норм Бюджетного кодексу України, зокрема, щодо: 
- розширення переліку міст, які можуть здійснювати 
зовнішні запозичення, та упорядкування положень про 
надання державних і місцевих гарантій;  
- упорядкування складових бюджету розвитку місцевих 
бюджетів (шляхом включення до його доходів податку на 
нерухоме майно та коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту, віднесення до його 
витрат платежів по виконанню зобов’язань за місцевими 
гарантіями та надання кредитів щодо реалізації програм 
та заходів, покладених на органи місцевого 
самоврядування); 
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць 
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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 
(14.07.2011) 

і доріг комунальної власності тощо.  
2. Крім того пропонується уточнити положення окремих 
статей Регламенту Верховної Ради України щодо 
спеціальної процедури прийняття проекту закону про 
Державний бюджет України та контролю за його 
виконанням, підготовки висновків Комітетом з питань 
бюджету до законопроектів щодо їх впливу на показники 
бюджетів та на відповідність законам, що регулюють 
бюджетні відносини, а також уточнення вимог щодо 
фінансово-економічного обґрунтування законопроектів, 
які мають вплив на показники бюджетів. 

19. «Про заходи щодо 
законодавчого 
забезпечення 
реформування 
пенсійної системи» 

 7.07.2011 
Проект №7455 
   
 
 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(07.07.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 248 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(188/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (11/67) 

3. КПУ (0/25) 
 
 

Законопроектом пропонується:  
- визначити механізм запровадження накопичувальної 
системи загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування передбачивши розпочати перерахування 
страхових внесків з року, в якому буде забезпечено 
бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України; 
- розмір страхового внеску на дату впровадження 
системи встановити у розмірі 2 % із подальшим його 
щорічним підвищенням на один відсоток до 7 %; 
- адміністрування страхових внесків накопичувальної 
системи здійснювати через Пенсійний фонд України.  
- встановити максимальний розмір пенсії на рівні 12 
розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність; 
- підвищити рівень пенсійного забезпечення працівників 
бюджетної сфери, передбачивши виплату їм 
одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у 
розмірі 10 призначених місячних пенсій; 
- здійснювати виплату спеціальних пенсій особам, які 
мають право дострокового виходу на пенсію, лише при 
досягненні загальновстановленого пенсійного віку; 
- збільшити період для врахування виплат (крім 
посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу 
років), що включаються в заробіток для обчислення 
спеціальних пенсій, до 60 календарних  місяців; 
- підвищити мінімально необхідний страховий стаж для 
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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 

одержання пенсії за віком з 5 до 15 років; 
- проводити підвищення надбавки за понаднормовий 
стаж та доплати до прожиткового мінімуму при 
збільшенні прожиткового мінімуму працюючим 
пенсіонерам тільки після звільнення з роботи; 
- підвищити нормативну тривалість страхового стажу для 
призначення пенсії за віком у  мінімальному розмірі з 20 
років для жінок та 25 років для чоловіків, до, відповідно, 
30 та 35 років для новопризначених пенсій;  
- установити, що розмір середньої заробітної плати, яка 
враховується для призначення пенсії, визначається за 
три календарні роки, що передують року звернення за 
призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводиться 
із середньої заробітної плати, з якої призначено пенсію; 
- проводити перерахунки пенсій працюючим 
пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, 
тільки після досягнення пенсійного віку; 
- призначення пенсій проводити із заробітку лише за 
даними персоніфікованого обліку; 
- змінити базу розрахунку надбавки за понаднормовий 
стаж для новопризначених пенсій; 
- поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 
років, щорічно збільшуючи його на 6 місяців кожного 
року, починаючи з 1 лютого 2011 року,  
для чоловіків, що працюють на державній службі, – до 62 
років з 2013 року; 
- поступово підвищити вік для жінок, для одержання 
державної соціальної допомоги з 58 до 63 років; 
- поступово збільшити необхідну вислугу для 
призначення пенсії за вислугу років 
військовослужбовцям та деяким іншим особам, 
запровадивши при цьому її календарне обчислення; 
- виключати з періоду, за який враховується заробітна 
плата (дохід) для обчислення пенсії, періоди, коли особи 
підлягають загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13, 14 
статті 11 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 

20.  «Про біженців та осіб, 
які потребують 
додаткового або 
тимчасового захисту» 

Галузевий  

8.07.2011 
Проект № 7252 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 302 голоси. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (24/25) 

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

 
1. БЮТ (9/105) 
2. НУНС (32/67) 

 

У законопроекті пропонується нова редакція Закону 
України «Про біженців». На відміну від чинного Закону, у 
поданому законопроекті визначається порядок визнання 
особи не тільки біженцем, а й особою, яка потребує 
додаткового або тимчасового захисту, втрати та 
позбавлення цього статусу, а також встановлюється 
правовий статус цих осіб в Україні. 

21.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
врегулювання 
правових відносин між 
кредиторами та 
споживачами 
фінансових послуг» 

 

8.07.2011 
Проект №7351 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(14.07.2011) 

Полунєєв Ю.В. 
(Партія 

регіонів), 
Воропаєв Ю.М. 

(Партія 
регіонів), 

Аржевітін С.М. 
(НУНС)  

За: 254 голоси. 
1. Партія регіонів 

(174/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (6/67) 
3. КПУ (0/25) 

 

Законопроектом пропонується: 
- врегулювати порядок застосування Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника та 
визнання його банкрутом» (далі- Закон про банкрутство) 
до фізичних осіб-підприємців з метою вирішення 
правової колізії щодо розмежування порядку 
задоволення вимог до фізичних осіб, не пов’язаних із 
здійсненням підприємницької діяльності, і вимог до 
фізичних осіб-підприємців, що можуть бути повністю або 
частково задоволеними у процедурі банкрутства; 
- відновити баланс прав кредиторів, вимоги яких 
забезпечені заставою, та інших кредиторів особи, 
відносно якої порушено провадження у справі про 
банкрутство; 
- встановити механізм офіційного оприлюднення ухвали 
суду про порушення провадження у справі про 
банкрутство і введення мораторію на задоволення вимог 
кредиторів на сайті Вищого господарського суду для 
вирішення проблеми штучних маніпуляцій та 
приховування від кредиторів інформації про банкрутство; 
- встановити обов’язкове надання державним 
виконавцем відомостей про накладення арешту на 
майно боржника та оголошення заборони на його 
відчуження до органів, що здійснюють реєстрацію майна 
або ведуть реєстр заборони на його відчуження; 
- уточнення процедур звернення стягнення на житло та 
виселення зареєстрованих мешканців з житла, що була 
придбано ними за рахунок кредиту, повернення якого 
забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення. 
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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 

22.  «Про забезпечення 
безпеки та 
громадського порядку 
під час проведення 
масових спортивних та 
фізкультурно-
оздоровчих заходів» 

 

8.07.2011 
Проект №7137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

Зац О.В. 
(Партія 

регіонів), 
Прасолов І.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 276 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (18/67) 

 

Законом передбачається: 
- визначення основних принципів державної політики у 
сфері забезпечення безпеки та громадського порядку під 
час проведення масових спортивних та фізкультурно-
оздоровчих заходів; 
- встановлення особливостей державного регулювання 
діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського 
порядку під час проведення масових спортивних та 
фізкультурно-оздоровчих заходів; 
- визначення переліку обов’язків органів державної 
влади до компетенції яких належить забезпечення 
безпеки та громадського порядку під час проведення 
масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих 
заходів; 
- встановлення вимог до організаторів масових 
спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та до 
власників (орендарів) місць їх проведення щодо 
забезпечення безпеки та громадського порядку; 
- встановлення вимог до безпеки місць проведення 
масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих 
заходів; 
- визначення обов’язків служб безпеки масових 
спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також 
стюардів; 
- визначення правил взаємодії між різними структурами 
під час підготовки та проведення масових спортивних та 
фізкультурно-оздоровчих заходів; 
- встановлення правил поведінки вболівальників та 
глядачів і відповідальність за їх порушення. 

23.  «Про судовий збір»  

 

 
8.07.2011 

Проект №7530 
 
 

Закон 
прийнято 

(08.07.2011) 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів), 
Пилипенко В.П. 
(Позафракційн

ий), 
 Писаренко 

В.В. 

За: 238 голосів. 
1. Партія регіонів 

(179/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (1/105) 
2. НУНС (7/67) 
3. КПУ (0/25) 

 

Положення проекту Закону визначають поняття судового 
збору, платників та об’єкти справляння судового збору, 
розміри ставок, пільги щодо сплати судового збору, 
порядок сплати та повернення судового збору, підстави 
відстрочення та розстрочення сплати судового збору, 
зменшення його розміру або звільнення від його сплати, 
спрямування судового збору. 
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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 

(Позафракційн
ий) 

24.  «Про внесення зміни 
до статті 19 Закону 
України "Про Єдиний 
митний тариф" (щодо 
звільнення від сплати 
мита товарів для 
будівництва і 
оснащення аеропортів, 
які є об'єктами 
чемпіонату)» 

8.07.2011 
Проект №8062 
 
 

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(14.07.2011) 

Зац О.В. 
(Партія 

регіонів), 
Пінчук А.П. 

(Партія 
регіонів) 

За: 250 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (3/67) 

 

У законопроекті передбачається внесення до пункту “щ-
1” частини першої статті 19 Закону України “Про Єдиний 
митний тариф” змін, спрямованих на звільнення до 1 
вересня 2012 року від ввізного мита товарів (крім 
підакцизних), що не виробляються в Україні або 
виробляються, але не відповідають технічним 
характеристикам світового рівня та вимогам 
міжнародних спортивних організацій, які мають 
використовуватися для будівництва і оснащення 
(придбання обладнання та інвентарю) аеропортів, що є 
об'єктами чемпіонату. 

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

8.07.2011 
Проект №8209 
 
 

Закон 
прийнято 

(08.07.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 239 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (8/67) 
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. 

26. «Про рибне 
господарство, 
промислове 
рибальство та охорону 
водних біоресурсів» 

 

8.07.2011 
Проект №8454 
  
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів), 
Терещук С.М. 

(Народна 
Партія),  

Борт В.П. 
(Партія 

регіонів), 
Сідельник І.І. 

(Реформи 
заради 

майбутнього)  

За: 254 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(174/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (0/20) 

 
 

1. БЮТ (2/105) 
2. НУНС (6/67) 

 
 

Законопроект спрямований на визначення правових, 
економічних, соціальних та організаційних засад 
рибогосподарської діяльності, взаємовідносин між 
державними органами управління і користувачами 
водних біоресурсів, що належать до природних ресурсів 
внутрішніх водних об'єктів України, її континентального 
шельфу, виключної (морської) економічної зони та 
Світового океану. 

27.  «Про впорядкування 8.07.2011 Полянчич За: 277 голосів. 1. БЮТ (0/105) 1. Проект Закону визначає правові засади регулювання 
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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 

обігу нафтопродуктів» 

 

 

Проект №7484 
 
 
 
 

Закон 
прийнято 

(08.07.2011) 

М.М. (НУНС) 1. Партія регіонів 
(185/192) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

2. НУНС (19/67) 
 

проведення обов’язкового маркування нафтопродуктів, 
взаємні права, обов’язки та відповідальність продавців 
нафтопродуктів та уповноважених державних 
контролюючих органів, регуляторний вплив держави з 
метою забезпечення цивілізованих прозорих відносин у 
цій сфері. 
2. У разі виявлення відвантаження, зберігання, 
транспортування та отримання суб’єктами 
господарювання на митній території України підакцизних 
нафтопродуктів без наявності маркерів акцизного 
податку, органи державної податкової служби вилучають 
такі нафтопродукти з подальшою передачею в дохід 
держави (конфіскацію) на підставі рішення суду.  
3. Також передбачено відповідальність за порушення 
встановленого порядку у вигляді штрафу в розмірі 100-
відсотків від суми акцизного податку,  що може бути 
нарахована з виявленої кількості підакцизних 
нафтопродуктів, що відвантажені, зберігаються та 
транспортуються без маркерів. 

28.  «Про амністію в 2011 
році» з пропозиціями 
Президента України від 
01.07.2011 

 

8.07.2011 
Проект №7400 
  
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(14.07.2011) 

Пилипенко В.П. 
(Позафракційн

ий),  
Писаренко В.В. 
(Позафракційн

ий), 
Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

За: 274 голоси. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (1/105) 
2. НУНС (15/67) 

 
 
 

1. Законопроект визначає правові основи звільнення осіб 
від кримінальної відповідальності та відбування 
кримінального покарання на підставі акту амністії, 
механізм взаємодії кримінально-виконавчої служби з 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування. 
2. Законопроектом пропонується застосувати відповідно 
до умов, визначених Законом України «Про 
застосування амністії в Україні», амністію стосовно 
індивідуально не визначеної, але чітко окресленої за 
формальними ознаками категорії осіб. 
3. Передбачається оголосити амністію і поширити її дію 
насамперед на найбільш незахищені та соціально 
вразливі категорії засуджених, зокрема неповнолітніх, 
вагітних, осіб похилого віку, інвалідів, тощо. 

29.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 

8.07.2011 
Проект №7532 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (9/67) 

 

У законопроекті пропонується внести зміни до деяких 
законодавчих актів щодо спрощення порядку закупівлі 
підприємствами, уточнення підстав для застосування 
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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 

державних закупівель» 
з пропозиціями 
Президента України від 
14.06.2011 

 

 
 
  

Повторно 
прийнято з 

пропозиціями 
Президента 
(08.07.2011) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

 
 

процедури закупівлі в одного учасника та встановлення 
нового механізму застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, згідно з яким відсутня необхідність 
отримання погодження Уповноваженого органу у сфері 
державних закупівель, встановлення вичерпного 
переліку випадків, у яких можлива зміна істотних умов 
договору про закупівлю, надання можливості 
продовження строку дії договору про закупівлю на суму 
не більше 20 відсотків вартості, встановлення механізму 
закупівлі за рамковими угодами тощо. 

30. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
з питань врегулювання 
заборгованості за 
електричну енергію» 

 

8.07.2011 
Проект №8717 

 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(13.07.2011) 

Глущенко І.М. 
(Партія 

регіонів)  

За: 228 голосів. 
1. Партія регіонів 

(182/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (3/67) 
3. КПУ (0/25) 

 

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону 
України «Про заходи, спрямовані на забезпечення 
сталого функціонування підприємств паливно-
енергетичного комплексу» пропонується списати 
заборгованість казенних підприємств, у тому числі, які 
були казенними станом на 1 січня 2011 року, за  
зобов'язаннями з оплати електричної енергії у розмірі 
станом на 1 липня 2011 року, що  є непогашеними на 
дату набуття чинності Закону України "Про внесення змін 
до деяких законів України з питань врегулювання 
заборгованості за електричну енергію». 

31. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
здійснення державних 
закупівель" (щодо 
нафти та 
нафтопродуктів)» 

 

8.07.2011 
Проект №8727 
 
 
 
 
  
 

Закон 
прийнято 

(08.07.2011) 

Горіна І.А. 
(Партія 

регіонів), 
Ляпіна К.М. 

(НУНС) 

За: 265 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (9/67) 

 

1. У законопроекті пропонується не поширювати дію 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
на випадки, якщо предметом закупівлі є нафта, 
нафтопродукти сирі, нафтопродукти, закупівля яких 
здійснюється юридичними особами (їх об’єднаннями), 
що займаються господарсько-комерційною діяльністю, з 
метою подальшого перепродажу або переробки та 
пов’язаних і необхідних для цього послуг: з переробки, 
виробництва, транспортування,  вантажних перевезень, 
зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, 
митно-брокерських, інформаційно-аналітичних, 
фінансових,  страхування.  
2. Крім того, одночасно пропонується вилучити чинну 
норму пункту 4 статті 2 цього ж Закону, згідно з якою 
здійснення закупівлі нафти або нафтопродуктів сирих 
має визначатися окремими законами 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 

32.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
здійснення спільної 
діяльності»  

 

8.07.2011 
Проект №8721 
 
  

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(14.07.2011) 

Ляпіна К.М. 
(НУНС) 

Горіна І.А. 
(Партія 

регіонів) 

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(184/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (21/67) 

3. КПУ (0/25) 
 

Законопроектом пропонується внести зміни до 
Господарського кодексу України, якими передбачається, 
що не можуть бути внесені в спільну діяльність саме 
основні засоби підприємств, що не підлягають 
приватизації; до Закону України "Про управління 
об’єктами державної власності" - у частині виключення 
необхідності затвердження типового договору про 
спільну діяльність для суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки, а також виключення 
положень, що розмір часток державних підприємств, 
організацій, а також господарських товариств, у 
статутному фонді яких частка держави перевищує 50 
відсотків, повинен становити більше 50 відсотків внеску 
учасників спільної діяльності. 

33.  «Про особливості 
оренди чи концесії 
об'єктів паливно-
енергетичного 
комплексу, що 
перебувають у 
державній власності»  

8.07.2011 
Проект №8705 
 
  

Закон 
прийнято 

(08.07.2011) 

Глущенко І.М. 
(Партія 

регіонів),  
Корж П.П. 

(Партія 
регіонів)  

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(187/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (18/67) 

3. КПУ (0/25) 
 
 
 

У проекті з метою створення умов для забезпечення 
розвитку паливно-енергетичного комплексу, (зокрема, 
шляхом залучення інвестицій на технічне 
переоснащення та модернізацію) пропонується 
визначити особливості передачі в оренду  чи концесію 
об‘єктів ПЕК, що перебувають у державній власності. 

34.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
перелік об'єктів права 
державної власності, 
що не підлягають 
приватизації" (щодо 
виключення з переліку 
підприємств, що не 
підлягають 
приватизації, готелю 
"Спорт")» 

8.07.2011 
Проект №8777 
  
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(14.07.2011) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 

За: 242 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(188/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (8/67) 
3. КПУ (0/25) 

 
 

У проекті пропонується виключити з переліку об‘єктів 
права державної власності, які не підлягають 
приватизації, готелю «Спорт». 

35. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
туризм" щодо 
обов'язковості 

8.07.2011 
Проект №7110 
 
  

Зац О.В. 
(Партія 

регіонів), 
Прасолов І.М. 

За: 273 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (12/67) 

 
 

1. У проекті закону пропонується виключити із Закону 
України “Про туризм” статтю 18, яка визначає порядок 
сертифікації і стандартизації у сфері туристичної 
діяльності, а також викласти статтю 19 в новій редакції, в 
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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 

встановлення 
категорій об'єктам 
туристичної 
інфраструктури»  

 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(14.07.2011) 

(Партія 
регіонів) 

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

 

якій передбачається, що встановлення відповідної 
категорії об’єктам туристичної інфраструктури є 
обов’язковим, у зв’язку з чим забороняється надання 
послуг з розміщення без наявності свідоцтва про 
встановлення відповідної категорії.  
2. Крім того, передбачається, що порядок встановлення 
відповідної категорії  визначається Кабінетом Міністрів 
України. 

  
 


	«Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо скорочення переліку підприємств, що не підлягають приватизації)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо скорочення переліку підприємств, що не підлягають приватизації)»
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	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення регулювання у сфері захисту економічної конкуренції)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення регулювання у сфері захисту економічної конкуренції)»
	«Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»
	«Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги та підвищення якості їх надання»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги та підвищення якості їх надання»
	«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо злочинів проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності особи)»
	«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо злочинів проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності особи)»
	«Про внесення змін до ст. 43 та ст. 48 "Гірничого Закону України" (щодо забезпечення соціальних прав сімей померлих пенсіонерів, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника)»
	«Про внесення змін до ст. 43 та ст. 48 "Гірничого Закону України" (щодо забезпечення соціальних прав сімей померлих пенсіонерів, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника)»
	«Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра)»
	«Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра)»
	«Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (щодо національної безпеки)»
	«Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (щодо національної безпеки)»
	«Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про кінематографію" щодо порядку видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів»
	«Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (щодо уточнення окремих положень)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»
	«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги»
	«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги»
	«Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»
	«Про Державний земельний кадастр»
	«Про Державний земельний кадастр»
	«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо узгодження з положеннями чинних законів)»
	«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо узгодження з положеннями чинних законів)»
	«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»
	«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»
	«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
	«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»Галузевий
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг»
	«Про забезпечення безпеки та громадського порядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів»
	«Про забезпечення безпеки та громадського порядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів»
	«Про судовий збір»
	«Про судовий збір»
	«Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (щодо звільнення від сплати мита товарів для будівництва і оснащення аеропортів, які є об'єктами чемпіонату)»
	«Про внесення зміни до статті 151 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами»
	«Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
	«Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
	«Про впорядкування обігу нафтопродуктів»
	«Про впорядкування обігу нафтопродуктів»
	«Про амністію в 2011 році» з пропозиціями Президента України від 01.07.2011
	«Про амністію в 2011 році» з пропозиціями Президента України від 01.07.2011
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» з пропозиціями Президента України від 14.06.2011
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» з пропозиціями Президента України від 14.06.2011
	«Про внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію»
	«Про внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію»
	«Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо нафти та нафтопродуктів)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо нафти та нафтопродуктів)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності»
	«Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності»
	«Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо виключення з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, готелю "Спорт")»
	«Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо обов'язковості встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури»
	«Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо обов'язковості встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури»



