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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 
деяких законодавчих 
актів України в частині 
видачі особи 
(екстрадиції)»  

 

2.06.2011 
Закон №3453-VI 
 
 
 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 312 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/191) 
2. КПУ (21/25) 

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

 

1. БЮТ (49/105) 
2. НУНС (22/68) 

 
 

Даний законопроект спрямований на виконання пункту 2 
Прикінцевих положень Закону України № 2286-VI від 
21.05.2010 р. «Про внесення змін до Кримінально-
процесуального кодексу України щодо видачі особи 
(екстрадиції)» з урахуванням зобов’язань, взятих за 
міжнародними договорами України з питань екстрадиції. 
Його метою є узгодження окремих положень 
законодавства України для ефективного виконання 
положень нового розділу дев’ятого Кримінально-
процесуального кодексу України, у тому числі 
врегулювання процедури тримання під вартою осіб, 
стосовно яких вирішується питання про видачу 
(екстрадицію) чи транзитне перевезення, а також 
забезпечення належного виконання вимог міжнародних 
договорів України. 

2. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
порушення 
законодавства про 
захист персональних 
даних» 

 

2.06.2011 
Закон №3454-VI 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(170/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ (9/105) 
2. НУНС (17/68) 

 
 

1. Законопроектом пропонується внести зміни до 
Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України та Закону України "Про 
інформацію".  
2. Суть зазначених змін полягає у наступному:  
- уточнюється поняття "інформація про особу", що 
міститься у статті 23 Закону України "Про інформацію";  
- встановлюється адміністративна відповідальність за 
порушення законодавства у сфері захисту персональних 
даних та порушення встановлених законодавством 
вимог щодо захисту інформації про особу у статтях 188-
37 та 188-38 КУпАП, обов’язок щодо розгляду справ про 
вказані правопорушення покладається на 
уповноважений державний орган з питань захисту 

                                                
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 

персональних даних;  
- викладається у новій редакції диспозиція статті 182-1 
КК України, зазначений Кодекс доповнюється новими 
статями, якими передбачається кримінальна 
відповідальність за порушення вимог щодо захисту 
інформації про особу та окремо за умисне порушення 
таких вимог;  
- у справах про злочини, передбачені статтями 182-1, 
182-2 КК України, досудове слідство має проводитись 
тим органом, до підслідності якого відноситься злочин, у 
зв’язку з яким порушено дану справу. 

3. «Про внесення змін до 
статті 18 Закону 
України "Про міліцію" 
(щодо підготовки 
фахівців)»  

 

2.06.2011 
Закон №3455-VI 
 
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 270 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(180/191) 
2. КПУ (23/25) 

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

 

1. БЮТ (18/105) 
2. НУНС (8/68) 

 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 18 
Закону України ,,Про міліцію” нормою, якою 
встановлюється обов’язок курсантів вищих навчальних 
закладів Міністерства внутрішніх справ відшкодувати 
витрати в разі дострокового розірвання договору про 
підготовку фахівця у вищому навчальному закладі через 
небажання продовжувати навчання або через 
недисциплінованість та в разі відмови від подальшого 
проходження служби на посадах начальницького складу 
після закінчення вищого навчального закладу, а також 
осіб начальницького складу,  які звільняються зі служби 
протягом трьох років після закінчення вищого 
навчального закладу за власним бажанням, через 
службову невідповідність або порушення дисципліни.  

4.  «Про внесення змін до 
статей 19 та 43 Закону 
України "Про охорону 
праці" (щодо 
штрафних санкцій)» 

 

2.06.2011 
Закон №3458-VI 
 
  

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.06.2011) 

Коновалюк 
В.І. (Партія 
регіонів), 

Деркач М.І. 
(Народна 
Партія), 

Кравченко 
М.В. (КПУ) 

За: 290 голосів. 
1. Партія регіонів 

(172/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (41/105) 
2. НУНС (10/68) 

1. У проекті пропонується посилити адміністративну 
відповідальність за порушення законодавства про 
охорону праці. Зокрема, передбачається: 
- уточнення і доповнення правопорушень, за які 
накладається штраф;  
- закріплення права накладати адміністративні стягнення 
лише за центральним органом з нагляду за охороною 
праці;  
- закріпити положення щодо обов’язку роботодавця 
усунути виявлені порушення у визначені строки після 
сплати штрафу і вважати його невиконання повторним 
порушенням.  
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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 

2. Крім того, посилюються вимоги щодо сплати штрафів 
та пені. 

5.  «Про безоплатну 
правову допомогу»  

 

2.06.2011 
Проект №4406 
 
  
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 289 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/191) 
2. КПУ (22/25) 

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

 

1. БЮТ (35/105) 
2. НУНС (12/68) 

 
 

 Проект Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» складається з шести розділів і 32 статей.    
 Розділ І – Загальні положення. Цим розділом 
визначається сфера застосування Закону, надаються 
визначення основних термінів, що сприятиме більш 
чіткому застосуванню його норм, встановлюються 
принципи державної політики у сфері надання 
безоплатної правової допомоги та гарантії 
недискримінації осіб у доступі до безоплатної правової 
допомоги тощо. 
 Розділ ІІ – Надання безоплатної первинної правової 
допомоги. У цьому розділі визначаються поняття, види 
правових послуг у межах надання безоплатної первинної 
правової допомоги, суб`єкти права на безоплатну 
первинну правову допомогу та суб`єкти, які надають таку 
допомогу. Встановлюється порядок подання звернень 
про надання безоплатної первинної правової допомоги 
та закріплюється обов`язок органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування надавати безоплатну 
первинну правову допомогу. Окремою статтею 
врегульовані питання надання безоплатної первинної 
правової допомоги спеціалізованими установами, які 
утворюються органами місцевого самоврядування. 
 Розділ ІІІ – Надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. У розділі визначаються види правових послуг 
у межах надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, суб`єкти права на безоплатну вторинну 
правову допомогу, суб`єкти надання такої допомоги, їх 
права і обов`язки. Розділ містить положення щодо 
порядку утворення, правового статусу центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та порядку 
надання такої  допомоги, щодо підстав для відмови в 
наданні безоплатної вторинної правової допомоги, 
підстав і порядку її припинення, а також щодо заміни 
адвоката у справі.  
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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 

 Розділ IV – Управління системою надання безоплатної 
правової допомоги та її фінансування. У розділі 
визначаються суб`єкти управління в сфері надання 
безоплатної правової допомоги та їх повноваження, 
регулюються питання фінансування безоплатної 
правової допомоги. 
 Розділ V – Оскарження рішень з питань надання 
безоплатної правової допомоги, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб. У 
розділі регулюються питання оскарження рішень щодо 
надання безоплатної правової допомоги та 
встановлюється відповідальність за порушення 
законодавства про безоплатну правову допомогу. 
 Розділ VI - Прикінцеві положення. У Прикінцевих 
положеннях встановлюється момент набрання чинності 
Законом України “Про безоплатну правову допомогу”, 
вказується спосіб його дії, даються доручення Кабінету 
Міністрів України щодо реалізації Закону та приведення 
у відповідність з ним чинних нормативно-правових актів. 
Пропонується також редакція  положень щодо внесення 
змін до нормативно-правових актів у зв`язку з 
прийняттям Закону в частині питань надання 
безоплатної правової допомоги. 

6.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
цільових облігацій» 

 

2.06.2011 
Проект №7331 
  
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 247 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(173/191) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

1. БЮТ (1/105) 
2. НУНС (6/68) 

 
 

У проекті пропонується вдосконалити систему 
регулювання та контролю за розміщенням, обігом та 
погашенням цільових облігацій, в тому числі тих, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом 
передачі об‘єкта (частини об‘єкта) житлового 
будівництва. 

7. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо регулювання 

2.06.2011 
Проект №7511 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 261 голос. 
1.  Партія регіонів 

(182/191) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (8/68) 

 

У проекті пропонується надати органам, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, 
додаткові повноваження щодо посилення контролю на 
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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 

ринків фінансових 
послуг»  

  
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(15.06.2011) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

 

 цих ринках, збільшення прозорості та відкритості на них 
тощо. Проект також має забезпечити підвищення рівня 
захисту інтересів споживачів та сприяння інтеграції 
українського ринку фінансових послуг в європейський та 
світовий ринки. 

8. «Про внесення змін до 
статті 2 Закону України 
"Про першочергові 
заходи щодо 
запобігання 
негативним наслідкам 
фінансової кризи та 
про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України" (щодо 
викупу облігацій)» 

2.06.2011 
Закон №3463-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(22.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(178/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (5/68) 

У законопроекті пропонується вилучити з статті 2 Закону 
України «Про першочергові заходи щодо запобігання 
негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України» положення, 
яким передбачено, що «державні  облігації  України 
підлягають обов'язковому викупу  Національним  банком  
України,  у тому   числі за рахунок кредитів відповідного  
призначення міжнародних фінансових організацій,  за  їх  
номінальною  вартістю протягом  п'яти банківських днів з 
дня надходження пропозиції щодо їх викупу». 

9. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
застосування амністії в 
Україні" та інших 
законодавчих актів 
України» з 
пропозиціями 
Президента України від 
11.03.2011 

 

2.06.2011 
Закон №3465-VI 
   
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(22.06.2011) 

Швець В.Д. 
(БЮТ),  

Грицак В.М. 
(Партія 

регіонів), 
Малишев В.С. 

(Партія 
регіонів) 

За: 292 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
 

1. БЮТ (28/105) 
2. НУНС (13/68) 

 
 

1. Законопроектом пропонується внести зміни до Закону 
України “Про застосування амністії в Україні”,  виклавши 
його в новій редакції. При цьому пропонується 
заборонити застосування амністії на стадії дізнання, 
досудового слідства, а також, коли кримінальна справа 
знаходиться в провадженні суду, але не розглянута 
останнім.  
2. Проектом Закону також розширюється коло 
засуджених осіб, до яких амністія не може бути 
застосована взагалі, насамперед, до засуджених за 
вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого 
злочину, які відбули менше двох третин призначеного 
вироком суду основного покарання; до осіб, засуджених 
за злочини середньої тяжкості, які відбули менше 
половини призначеного вироком суду основного 
покарання; а також до осіб, які вчинили злочини будь-
якого ступеня тяжкості, наслідком яких стала загибель 
двох  або більше осіб. 
3. Крім того,  змінюється порядок звільнення засуджених 
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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 

від відбуття додаткової міри покарання, а саме 
передбачається, що особа може бути звільнена від 
відбуття додаткового покарання (крім конфіскації майна),  
якщо на день набрання законом про амністію чинності 
вирок суду в частині додаткового покарання не було 
виконано; що ж стосується звільнення від покарання у 
вигляді штрафу (як основного так і додаткового виду), 
засуджена особа звільняється від сплати штрафу тільки 
в тому разі, коли вона засуджена до такого покарання 
після набрання законом про амністію чинності. В іншому 
випадку засуджений від сплати штрафу не звільняється і 
сплачений штраф йому не повертається. 
4. У зв‘язку зі скасуванням положення закону про 
можливість застосування амністії на стадії дізнання та 
досудового слідства, відповідні зміни внесено до статті 
44 Кримінального кодексу України, де зазначені підстави 
для звільнення особи від кримінальної відповідальності, 
й до статті 86  цього Кодексу, в якій йдеться про 
застосування амністії; також зміни вносяться до статті 6 
КПК України, в якій викладено обставини, що 
виключають провадження в кримінальній справі. 

10.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
електроенергетику" 
(щодо гарантування 
зобов'язань держави 
щодо стимулювання 
використання 
альтернативних 
джерел енергії)» 

3.06.2011 
Закон №3486-VI 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(22.06.2011) 

Мартиненко 
М.В. (НУНС), 

Глущенко І.М. 
(Партія 

регіонів)     

За: 295 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/191) 
2. КПУ (24/25) 

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

 
1. БЮТ (21/105) 
2. НУНС (23/68) 

 

Проектом пропонується внести зміни до статті 171 Закону 
України “Про електроенергетику”, відповідно до яких 
держава гарантуватиме збереження принципів 
стимулювання виробництва електроенергії з 
альтернативних джерел енергії у разі можливих 
структурних перебудов ринку електричної енергії. 

11.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
пенсії за особливі 
заслуги перед 
Україною" (щодо 
матерів, які мають 

14.06.2011 
Проект №8421 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 324 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ (48/105) 
2. НУНС (25/68) 

 

1. У законопроекті пропонується внести зміни до Закону 
України «Про пенсії за особливі заслуги перед 
Україною», якими передбачити встановлення пенсій за 
особливі заслуги перед Україною матерям, які народили 
п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного 
віку, враховуючи дітей, усиновлених в установленому 
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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 

п'ятеро і більше дітей)» 

 

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(20.06.2011) 

майбутнього (19/20) законом порядку, комісіями з встановлення пенсій за 
особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та 
Севастопольській міських державних адміністраціях.  
2. Ця пенсія має встановлюватися як надбавка до пенсії, 
на яку має право особа згідно з законом у розмірах від 
35 до 40 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного 
для осіб, які втратили працездатність. 

12.  «Про амністію»  

 

15.06.2011 
Проект №7400 
 
 
  
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(21.06.2011) 

Пилипенко В.П. 
(Позафракційн
ий), Писаренко 

В.В. 
(Позафракційн

ий), 
Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

За: 294 голоси. 
1. Партія регіонів 

(178/191) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

 
1. БЮТ (31/105) 
2. НУНС (13/68) 

 

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. 

13. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
удосконалення 
процедури 
посвідчення права 
власності на землю»  

 

16.06.2011 
Проект №6422 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(29.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(166/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (19/105) 
2. НУНС (8/68) 

 

Проектом закону передбачено доповнення Кодексу 
України про адміністративні правопорушення новою 
статтею 53-5 та відповідне коригування інших його 
статей, які стосуються визначення повноважень органів 
держави з питань розгляду справ про порушення строку 
видачі державного акту на право власності на земельну 
ділянку, а також уточнення:  
а) положень Земельного кодексу України  з питань 
переходу права власності на земельну ділянку та 
посвідчення такого переходу відповідним державним 
актом;  
б) коригування приписів Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
документів, що посвідчують право а земельну ділянку, а 
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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 

також порядку поділу та об‘єднання земельних ділянок” , 
що стосуються визначення державного акту, котрий 
посвідчує право власності на земельну ділянку та 
нотаріального посвідчення переходу права власності на 
земельну ділянку. 

14. «Про внесення зміни 
до Закону України "Про 
ветеринарну 
медицину" (щодо 
виробництва та обігу 
ветеринарних 
препаратів)» 

16.06.2011 
Проект №7377 
 
 

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(29.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 248 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(174/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (6/68) 

 

У законопроекті пропонується вилучити із Закону України 
«Про ветеринарну медицину» норми щодо обов’язкового 
отримання суб’єктами господарювання експлуатаційного 
дозволу для функціонування потужностей,  які 
використовуються для виробництва, переробки, 
зберігання та обігу ветеринарних препаратів та 
репродуктивного матеріалу. 

15.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України з питань 
створення та 
діяльності 
фермерських 
господарств»  

 

16.06.2011 
Проект №7512 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(29.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (7/68) 

 
 

1. Законопроектом пропонується переглянути підстави 
(проходження професійного відбору, отримання 
висновку професійної комісії с питань створення 
фермерських господарств про наявність у громадянина 
достатнього досвіду роботи у сільському господарстві 
або необхідної сільськогосподарської кваліфікації), з 
якими чинне законодавство пов‘язує виникнення права 
на створення фермерського господарства та отримання 
для цих цілей земельної ділянки.  
2. Передбачається здійснювати оцінку відповідної 
професійної придатності не на підставі висновків 
зазначеної комісії, а на основі документів, що 
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві 
або отримання освіти у аграрному навчальному закладі, 
які особа, що бажає створити фермерське господарство, 
має надати до відповідної районної державної 
адміністрації чи місцевої ради.    

16.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо діяльності 

16.06.2011 
Проект №6553 
  
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(172/191) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (7/105) 
2. НУНС (9/68) 

 
 
 

1. Проектом закону визначається, що державна 
підтримка в рамках виконання проекту наукового парку, 
що передбачена розділом IV Закону України "Про 
наукові парки" надається науковим паркам та їх 
партнерам.  
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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 

наукових парків»  

 

 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(22.06.2011) 

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

2. Передбачається внести зміни до статті 5 Закону 
України “Про оренду державного та комунального майна 
”, а також у статтю 1 Закону України “Про наукові парки”, 
які  уточнюють місце і роль наукового парку  та його 
партнерів  у виконанні проектів наукового парку. 
3. Зміни до статей 13 та 20 закону роблять можливим 
надання в оренду  приміщень та обладнання вищого 
навчального закладу та/або наукової установи для 
здійснення пов'язаної з реалізацією проекту наукового 
парку науково-технічної діяльності та розміщення 
виконавчого органу наукового парку. 

17.  «Про внесення змін до 
статті 1 Закону України 
"Про охорону 
дитинства" (щодо 
багатодітних сімей)»  

 

16.06.2011 
Проект №8314 
 
   

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(20.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 293 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(172/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (46/105) 
2. НУНС (5/68) 

 
 

У законопроекті пропонується розширити поняття 
багатодітної сім‘ї, визначивши її як сім’ю, в якій подружжя 
перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та 
виховує трьох і більше дітей,  в тому числі кожного з 
подружжя, або один батько (одна мати), який разом 
проживає з трьома і більше дітьми та самостійно їх 
виховує. До багатодітної сім’ї також належать прийомні 
сім’ї, в яких проживає та виховується троє і більше дітей; 
дитячий будинок сімейного типу; сім’ї (або одинокі 
особи), які разом проживають і виховують троє і більше 
дітей, враховуючи тих, що передані їм під опіку і 
піклування». 

18. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо вдосконалення 
порядку надання 
допомоги сім'ям з 
дітьми, 
малозабезпеченим 
верствам населення та 
покращення їх 
соціального захисту)»  

 

16.06.2011 
Проект №7488 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(20.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 291 голос. 
1. Партія регіонів 

(177/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (34/105) 
2. НУНС (12/68) 

 
 
 

1. У законопроекті з метою вдосконалення порядку 
надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
верствам населення та покращення соціального захисту 
таких сімей пропонується у Законі України «Про 
державну допомогу сім‘ям з дітьми» вилучити з переліку 
документів, необхідних для призначення жінкам 
допомоги по вагітності та пологах, довідки для 
непрацюючих жінок про те,  що вони не працюють,  не 
вчаться, не служать.  
2. Пропонується розширити категорію отримувачів та 
передбачити можливість надання допомоги матері 
(батьку) дітей у разі смерті одного з батьків, які не 
одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або 
соціальну пенсію.  
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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 

3. Окремою статтею пропонується визначити випадки, за 
яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям 
припиняється. 

19. «Про облік та технічну 
інвентаризацію 
об'єктів нерухомого 
майна, права на які 
підлягають державній 
реєстрації» 

 

16.06.2011 
Проект №2788 
   
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(24.06.2011) 

Омельченко 
О.О. (НУНС), 
Черноморов 
О.М. (Партія 

регіонів)  

За: 250 голос. 
1.  Партія регіонів 

(179/191) 
2. Народна Партія (20/20) 

 

1. БЮТ (44/105) 
2. НУНС (4/68) 
3. КПУ (0/25) 
4. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/20) 
 
 

1. Положення проекту Закону спрямовані на 
врегулювання питань з обліку та технічної інвентаризації 
об’єктів нерухомого майна, права на які підлягають до 
державної реєстрації. 
2. У проекті Закону визначено перелік документів на 
підставі яких буде здійснюватись облік та технічна 
інвентаризація об’єктів нерухомого майна. 
3. Проектом передбачено, що після обліку та технічної 
інвентаризації видається замовнику технічний паспорт – 
документ, який складається на основі матеріалів 
технічної інвентаризації, що містять основні відомості 
про нього. 
4. Облік та технічна інвентаризація об’єктів нерухомого 
майна, видача відповідних документів, надання 
відомостей про об’єкти нерухомого майна здійснюється 
за тарифами, затвердженими органами місцевого 
самоврядування. 
5. У проекті Закону пропонується внести зміни до Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших 
нормативних документів. 

20.  «Про внесення змін до 
статті 48 Гірничого 
Закону України (щодо 
соціальних гарантій 
працівникам гірничих 
підприємств)» 

 

16.06.2011 
Проект № 6437 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(20.06.2011) 

Ландик В.І. 
(Партія 

регіонів)  

За: 287 голосів. 
1. Партія регіонів 

(178/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ (38/105) 
2. НУНС (1/68) 

 

У законопроекті пропонується змінити умови 
забезпечення вугіллям на побутові потреби колишніх 
працівників гірничих підприємств, що ліквідуються або 
консервуються, та інших категорій громадян, визначених 
у статті 48 Гірничого Закону України. Зокрема 
передбачається, що як після ліквідації або консервації 
цих підприємств, так і під час їх ліквідації або консервації 
таке забезпечення здійснюватиметься 
правонаступником. 

21.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України у зв'язку 
з ратифікацією Другого 
додаткового протоколу 

16.06.2011 
Проект №8467 
 

 
 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 254 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/191) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ (1/105) 
2. НУНС (4/68) 

 

1. Розділ І проекту Закону присвячений визначенню 
статусу Ради міністрів Автономної Республіки Крим та 
атрибутів цього органу, основних завдань та принципів 
діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
правовим засадам діяльності.  
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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 Європейської 
конвенції про взаємну 
допомогу у 
кримінальних справах» 

 

 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(21.06.2011) 

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

2. Предметом правового регулювання розділу ІІ проекту 
Закону є порядок формування Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, зокрема, визначення вимог до членів 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, призначення 
на посаду членів Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим. 
3. Положення, якими регулюються питання припинення 
повноважень Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, викладені в розділі ІІІ проекту Закону. 
4. Значна частина нормативних приписів проекту Закону 
присвячена питанням компетенції Уряду Автономної 
Республіки Крим. 

22.  «Про Раду міністрів 
Автономної Республіки 
Крим» 

16.06.2011 
Проект №8191 
 

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(22.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(164/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ (11/105) 
2. НУНС (5/68) 

 

1. У проекті пропонується у ст. 1 Закону України «Про 
заборону грального бізнесу в Україні» викласти у новій 
редакції терміни «гральний бізнес» та «азартна гра», що 
дозволить поширити його дію на інтерактивні заклади та 
комп’ютерні симулятори.   
2. Крім того, у змінах до Закону України «Про міліцію» 
закріплюється її обов'язок звертатися до суду з позовом 
про застосування фінансових санкцій, пов’язаних із 
забороною організації і проведення азартних ігор на 
території України. 

23.  «Про особливості 
управління об'єктами 
державної власності в 
оборонно-
промисловому 
комплексі»  

 
16.06.2011 

Проект №8462 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(23.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 237 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/191) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (6/68) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/20) 

У проекті пропонується визначити на законодавчому 
рівні  особливості управління об’єктами державної 
власності в оборонно-промисловому комплексі, що має 
забезпечити більш ефективне функціонування 
відповідних підприємств. 

24.  «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення 

16.06.2011 
Проект №6141 
 
 

Павловський 
А.М. (БЮТ) 

За: 308 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/191) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

 
1. БЮТ (48/105) 
2. НУНС (7/68) 

 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 72 
та 73 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення з метою підвищити розмір штрафів, які 
накладаються на громадян та посадових осіб за 
пошкодження лісу стічними водами, хімічними 
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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 

відповідальності за 
забруднення лісів» з 
пропозиціями 
Президента України від 
2.06.2011 

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(20.06.2011) 

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими 
викидами, відходами і покидьками та засмічення лісу 
відходами. 

25. «Про забезпечення 
комерційного обліку 
природного газу» з 
пропозиціями 
Президента України від 
29.04.2011  

 

16.06.2011 
Проект №7024 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(20.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 232 голоси. 
1. Партія регіонів 

(178/190) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (17/20) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (10/68) 

3. КПУ (0/25) 
 

Законопроектом передбачається встановити, що 
постачання природного газу здійснюється за умови його 
комерційного обліку: 1) для населення, що проживає у 
квартирах та приватних будинках, в яких газ 
використовується: комплексно, зокрема для опалення, — 
з 1 жовтня 2011 року; для підігріву води та приготування 
їжі, — з 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі, — 
з 1 січня 2018 року; 2) для інших споживачів — з 1 липня 
2011 року. 

26. «Про внесення змін до 
статті 17-1 Закону 
України "Про 
електроенергетику" 
(щодо умов 
стимулювання 
виробництва 
електроенергії з 
альтернативних 
джерел)» 

17.06.2011 
Проект №8231 
  
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(22.06.2011) 

Глущенко І.М. 
(Партія 

регіонів)  

За: 288 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(186/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ (23/105) 
2. НУНС (28/67) 

3. Реформи 
заради 

майбутнього 
(0/20) 

 
 

У законопроекті пропонується внесення змін до статті 
171 Закону України «Про електроенергетику», відповідно 
до яких встановлюються нові терміни виконання вимоги 
щодо забезпечення питомої ваги сировини, матеріалів, 
основних засобів, робіт та послуг українського 
походження у вартості будівництва об'єктів 
електроенергетики, що виробляють електричну енергію з 
використанням альтернативних джерел енергії. 

27.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
засади 
функціонування ринку 
природного газу" 
(щодо газовидобувних 
підприємств)» 

 

17.06.2011 
Проект №8657 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(22.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 274 голоси. 
1. Партія регіонів 

(179/192) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ (21/105) 
2. НУНС (29/67) 

3. КПУ (0/25) 
 
 
 

1. Законопроектом пропонується нова редакція 
визначення терміну “товарний природний газ”.  
2. Також змінами до ст. 10 передбачається надати 
суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на 
формування ресурсу природного газу, що 
використовується для потреб населення, права експорту 
товарного природного газу.  
 

28.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
угоди про розподіл 

17.06.2011 
Проект №7402 

Горошкевич 
О.С.  

(Партія 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/192) 

1. БЮТ (0/105) 
2. НУНС (16/67) 

 

У проекті пропонується доповнити ст. 27 Закону України 
«Про угоди про розподіл продукції» новою частиною, у 
якій з метою захисту інвесторів 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 

продукції" (щодо 
державних гарантій)»  

 

  
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(23.06.2011) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

 
 

встановити, що до прав та обов‘язків інвестора, 
визначених  цією угодою,  протягом строку її дії 
застосовується законодавство, чинне на момент 
укладення угоди за певними виключеннями. 
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