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АНАЛІЗ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, ПРИЙНЯТИХ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ  
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ ПРОТЯГОМ 8-ї СЕСІЇ 

 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

1.  «Про внесення змін до 
Конституції України 
щодо проведення 
чергових виборів 
народних депутатів 
України, Президента 
України, депутатів 
Верховної Ради 
Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, 
міських голів»  

 

1.02.2011 
Закон №2952-VI 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(03.02.2011) 

Мартинюк А.І. 
(КПУ), 

Єфремов О.С. 
(Партія 

регіонів), 
Шаров І.Ф. 
(Народна 
Партія) 

За: 310 голосів. 
1. Партія регіонів 

(180/180) 
2. НУНС (41/71) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 
 

БЮТ (7/113) 
 

1. Законопроектом пропонується внести зміни до частини 
першої статті 76, частини першої статті 77, до частини 
п’ятої статті 103, до статті 136 та до статті 141 Конституції 
України щодо встановлення єдиного п’ятирічного строку 
повноважень Президента України, народних депутатів 
України, верховної Ради Автономної республіки Крим, 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів, обраних на чергових виборах.  
2. Також пропонується внести зміни до розділу XV 
“Перехідні положення” Конституції України з метою 
визначення дат проведення чергових виборів народних 
депутатів України та Президента України після 
відновлення дії Конституції України в редакції від 28 
червня 1996 року відповідно до Рішення Конституційного 
Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп у справ 
про додержання процедури внесення змін до Конституції 
України: 
- чергові вибори до Верховної Ради України проводяться 
в останню неділю жовтня 2012 року; 
- чергові вибори Президента України проводяться в 
останню неділю березня 2015 року. 

2. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
виноград та 
виноградне вино" 

3.02.2011 
Закон №2974-VI 
 

Повернуто з 

Черноморов 
О.М. (Партія 

регіонів)    

За: 240 голосів. 
1. Партія регіонів 

(164/180) 
3. КПУ (25/25) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(11/70) 

Законопроект пропонує впровадження чітких визначень 
термінів у вітчизняному виноградарстві та виноробстві, 
уточнення і конкретизацію ряду важливих положень 
діючого законодавства в питаннях боротьби з 

                                                
1 Фракція вважається такою, що підтримала певний закон, якщо більшість її членів проголосували «за» прийняття цього закону. 
2 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. В графі подані голоси «за». 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

(щодо захисту якості 
вітчизняної виноробної 
продукції і посилення 
боротьби з її 
фальсифікацією)»  

підписом від 
Президента 
(25.02.2011) 

4. Народна Партія (20/22)  фальсифікацією виноробної продукції, що спрямовано на 
посилення  вимог щодо захисту    якості вітчизняної 
виноробної продукції та боротьби з її фальсифікацією. 

3. «Про внесення зміни 
до статті 3 Закону 
України "Про державне 
регулювання 
виробництва і 
реалізації цукру" (щодо 
ліцензування оптової 
торгівлі цукром)»  

3.02.2011 
Закон №2975-VI 
 
  
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(23.02.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 226 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(157/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (6/70) 
 

У законопроекті пропонується виключити частини першу, 
другу і четверту із статті 3 Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо 
ліцензування оптової торгівлі цукром з метою зменшення 
видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню. 

4.  «Про внесення зміни 
до статті 155 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України (щодо 
обґрунтованості 
застосування взяття 
під варту)»  

 

3.02.2011 
Проект №7084 
  
 
 
 
 
 

 
Закон 

відхилено 
(12.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 350 голосів. 
1. Партія регіонів 

(168/180) 
2. БЮТ (94/105) 
3. КПУ (23/25) 

4. Народна Партія (20/20) 

НУНС (25/71) 

 Законопроектом пропонується у ст. 155 Кримінально-
процесуального кодексу України: 
-  викласти частину 1 у новій редакції і передбачити в ній 
загальне правило щодо можливості застосування 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту осіб, які 
вчинили злочини, за які передбачено позбавлення волі 
на строк понад п’ять років (у чинному КПК – понад три 
роки), а також установити 6 виняткових випадків, коли 
взяття під варту може бути застосовано і до осіб, які 
вчинили злочини, за які передбачено менше п’яти років 
позбавлення волі; 
- доповнити статтю двома новими частинами, в яких 
встановлені вимоги до постанови про взяття під варту у 
випадках, передбачених частиною 1 ст. 155 проекту, та 
визначено місце ув’язнення осіб, хворих на туберкульоз. 

5.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
врегулювання 
трудових і службових 
правовідносин та 

3.02.2011 
Закон №2978-VI 
  
 
 

Гриценко А.С. 
(НУНС), 

Самойленко 
Ю.П. (Партія 

регіонів), 
Скибінецький 

За: 349 голосів. 
1. Партія регіонів 

(177/180) 
2. БЮТ (76/105) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 

НУНС (24/71) 
 
 

Законопроектом пропонується внести зміни до ст. 23 
Закону «Про державну таємницю» з метою врахування 
досвіду його практичного застосування, техніко-
юридичного удосконалення положень Закону та 
подолання правової прогалини, що утворилась у випадку 
відмови новопризначеному працівнику у допуску до 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

усунення правових 
прогалин в 
законодавстві з питань 
державної таємниці)» 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(22.02.2011) 

О.М. (БЮТ)  державної таємниці. 

6.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
оскарження рішення 
третейського суду та 
видачі виконавчих 
листів за рішенням 
третейських судів» 

3.02.2011 
Закон №2979-VI 
  
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.02.2011) 

Притика Д.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 245 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(169/180) 
2. КПУ (23/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(1/105) 

2. НУНС 
(10/70) 

 

У проекті пропонується доповнити Цивільний 
процесуальний кодекс України новим розділом VII-1 
«Провадження у справах про оскарження рішень 
третейських судів та видачу виконавчих листів за 
рішенням третейських судів», у якому визначаються 
особливості судового розгляду скарг на  рішення 
третейських судів та порядок видачі виконавчих листів за 
рішеннями цих судів. 

7. «Про внесення змін до 
Господарського 
процесуального 
кодексу України (щодо 
оскарження рішення 
третейського суду та 
отримання 
виконавчого листа)»  

3.02.2011 
Закон №2980-VI 
  
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.02.2011) 

Притика Д.М. 
(Партія 

регіонів)  

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (7/70) 
 

У проекті пропонується доповнити Господарський 
процесуальний кодекс України новим розділом ХVI 
«Провадження у справах про скасування рішень 
третейських судів та видачу виконавчих листів за 
рішенням третейських судів», у якому визначити 
особливості розгляду скарг на  рішення третейських судів 
та порядок видачі виконавчих листів за рішеннями цих 
судів. 

8. «Про внесення зміни 
до статті 81 Цивільного 
процесуального 
кодексу України (щодо 
визначення порядку 
сплати витрат на 
інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду 
справ про визнання та 
виконання рішень 
іноземних судів в 
Україні)»   

3.02.2011 
Закон №2981-VI 
 
   
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.02.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 320 голосів. 
1. Партія регіонів 

(165/180) 
2. БЮТ (66/105) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 

 
 

НУНС (18/70) 
 
 

 У проекті пропонується внести до ст. 81 Цивільного 
процесуального кодексу України зміни, якими 
встановлюється, що витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення у справах про визнання та виконання 
рішення іноземного суду в Україні не підлягають оплаті 
при зверненні до суду і покладаються на сторони після 
розгляду справи. Причиною внесення цих змін згідно з 
пояснювальною запискою до проекту є те, що в укладених 
Україною міжнародних договорах про надання правової 
допомоги не передбачено подання разом з клопотанням 
про визнання та виконання рішення іноземного суду 
документу про оплату витрат, пов‘язаних з розглядом 
справи.  

9.  «Про внесення змін до 3.02.2011 Ківалов С.В. За: 237голосів.   Проектом передбачається внести зміни до Закону 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Закону України "Про 
судоустрій і статус 
суддів" (щодо 
спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду 
судді)»  

 

Закон №2982-VI 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(22.02.2011) 

(Партія 
регіонів), 

Писаренко 
В.В. 

(Позафракцій
ний)    

1. Партія регіонів 
(165/180) 

2. КПУ (23/25) 
3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (7/70) 
 

України «Про судоустрій і статус суддів», якими 
пропонується: 
 1) програму, навчальні плани, порядок проходження 
спеціальної підготовки та перелік вищих юридичних 
навчальних закладів, які здійснюватимуть спеціальну 
підготовку кандидатів на посаду судді, затверджуватиме 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, а 
організовуватиме спеціальну підготовку Національна 
школа суддів, яка функціонує при Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів України; 
 2) вдосконалити порядок проходження спеціальної 
підготовки шляхом запровадження не тільки денної 
(очної) форми навчання, а й заочної форми підготовки; 
 3) окремі положення Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» в частині необхідності проходження 
кандидатом на посаду судді спеціальної підготовки у 
процесі призначення на посаду судді вперше вводяться в 
дію з моменту першого випуску Національною школою 
суддів кандидатів на посаду судді, що пройдуть 
спеціальну підготовку у порядку, встановленому Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів». 

10.  «внесення змін до 
статті 6 Закону України 
"Про третейські суди" 
(щодо підвідомчості 
справ у сфері захисту 
прав споживачів 
третейським судам)»  

3.02.2011 
Закон №2983-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.02.2011) 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(168/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (15/20) 

1. БЮТ 
(8/105) 

2. НУНС 
(13/70) 

 

У проекті з метою захисту прав споживачів від 
недобросовісних дій суб‘єктів підприємницької діяльності, 
особливо у сфері надання банківських та страхових 
послуг, які проявляються у нав‘язуванні ними включення 
до відповідних договорів третейських застережень, 
пропонується віднести справи у спорах щодо захисту 
прав споживачів до таких, які не можуть розглядатися 
третейськими судами. 

11.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
поштовий зв'язок" 
(щодо вкладень, 
заборонених до 
пересилання у 

3.02.2011 
Закон №2984-VI 
 
 
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 328 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/180) 
2. БЮТ (63/105) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 

НУНС (21/70) 
 

1. Законопроектом пропонується визначити в окремій 
статті види вкладень, що не можуть пересилатися у 
поштових відправленнях: які становлять загрозу життю, 
здоров’ю людей, призводять до знищення чи псування 
(пошкодження) інших поштових відправлень та поштового 
обладнання. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

поштових 
відправленнях)»  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.02.2011) 

 2. Перелік вкладень, які заборонені до пересилання у 
поштових відправленнях, а також порядок їх вилучення із 
поштових відправлень та розпорядження ними 
визначаються Кабінетом Міністрів України.” 

12. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
акціонерні товариства" 
щодо вдосконалення 
механізму діяльності 
акціонерних 
товариств» з 
пропозиціями 
Президента України від 
11.01.2011   

 

3.02.2011 
Закон №2994-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.02.2011) 

Воропаєв 
Ю.М. (Партія 

регіонів), 
Мальцев В.О. 

(Партія 
регіонів)  

За: 261 голос. 
1. Партія регіонів 

(176/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(10/70) 

 

Проектом Закону пропонується внести наступні зміни: 
1) частково уточнюється термінологічна база Закону 
України «Про акціонерні товариства»; 
2) змінюється порядок відчуження акцій акціонерного 
товариства в частині виключення переважного право 
акціонерного товариства на придбання акцій. Це 
дозволить не допустити можливі зловживання 
мажоритарними акціонерами товариства своїми 
повноваженнями в частині придбання акцій; 
3) уточнюється порядок створення товариства однією 
особою (щодо оформлення рішенням про намір заснувати 
товариства); 
4) змінюється порядок формування резервного капіталу 
акціонерних товариств різник типів (щодо права та 
обов’язковості формування резервного капіталу, а також 
напрямків його використання); 
5) уточнюється порядок виплати дивідендів (щодо 
виплати дивідендів в залежності від типу акцій); 
6) розширюється  виключна компетенція загальних зборів 
товариства (щодо обрання та припинення повноважень 
членів лічильної комісії, щодо прийняття рішення про 
вчинення значного правочину); 
7) уточнюються положення стосовно питання підготовки 
та проведення загальних зборів (порядок повідомлення, 
надання пропозицій, реєстрації акціонерів); 
8) уточнюються положення щодо виділу та припинення 
акціонерного товариства тощо. 

13. «Про внесення змін до 
законів України "Про 
здійснення державних 
закупівель" та "Про 

3.02.2011 
Закон №2995-VI 
  

Зац О.В.  
(Партія 

регіонів)   

За: 261 голос. 
1.  Партія регіонів 

(179/180) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (9/70) 
 

Проектом Закону передбачено врегулювання у законах 
України «Про здійснення державних закупівель» та «Про 
організацію та проведення фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу в Україні» визначення 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

організацію та 
проведення фінальної 
частини чемпіонату 
Європи 2012 року з 
футболу в Україні"» з 
пропозиціями 
Президента України від 
11.01.2011 

  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.02.2011) 

3. Народна Партія (20/20) поняття спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади із забезпечення підготовки та реалізації 
в Україні інфраструктурних проектів для виконання 
завдань та заходів з підготовки та проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу та інших міжнародних спортивних подій 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 7 квітня 
2010 р. № 298. 

14.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
здійснення 
попереднього 
документального 
контролю у пунктах 
пропуску через митний 
кордон»  

3.02.2011 
Закон №2973-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.02.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.)  

За: 251 голос. 
1. Партія регіонів 

(175/180) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (9/70) 
 
 

Законопроект передбачає внесення змін до ряду 
законодавчих актів України шляхом включення до них 
положень щодо попереднього документального контролю 
товарів у пунктах пропуску через митний кордон України 
та забезпечення на цій основі вдосконалення 
національного законодавства та його узгодження з 
міжнародними правовими нормами. 

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

4.02.2011 
Закон №3001-VI 
  
  
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.02.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.)  

За: 254 голоси. 
1. Партія регіонів 

(177/180) 
2. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(24/70) 

3. КПУ (0/25) 
 
 
 

Законом передбачається схвалення виданого відповідно 
до вимог статті 4 Закону України “Про участь України в 
міжнародних миротворчих операціях” Указу Президента 
України № 177/2011 від 2 лютого 2011 року “Про 
направлення миротворчого контингенту для участі 
України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д‘Івуарі”, 
відповідно до якого пропонується направити до Кот-
д‘Івуару  миротворчий контингент України у складі трьох 
бойових вертольотів Мі-24 разом з екіпажами з Місії ООН 
у Ліберії до складу Операції ООН у Кот-д'Івуарі загальною 
чисельністю до 60 осіб, на період до трьох місяців. 

16.  «Про внесення змін до 
статті 75 Закону 
України "Про банки і 
банківську діяльність" 
(щодо строку 
повноважень 

4.02.2011 
Закон №3011-VI 
  
  

Повернуто з 
підписом від 

Національний 
банк України 

(Арбузов С.Г.) 

За: 239 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(166/173) 
2. КПУ (23/24) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (7/70) 
 

У проекті пропонується  дозволити Національному банку 
України продовжувати дію тимчасової адміністрації для 
системоутворюючих банків на термін до вісімнадцяти 
місяців, а не до одного року, як це передбачено чинною 
нормою статті 75 Закону України ««Про банки і банківську 
діяльність». 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

тимчасової 
адміністрації)»  

Президента 
(15.02.2011) 

 

17. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо регулювання 
діяльності банків)»  

 

15.02.2011 
Закон №3024-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.03.2011) 

Воропаєв 
Ю.М. (Партія 

регіонів), 
Ахметов Р.Л. 

(Партія 
регіонів), 

Вілкул О.Ю. 
(Партія 

регіонів)   

За: 230 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/180) 
2. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (6/69) 
3. КПУ (0/25) 

 
 

1. Закон передбачає приведення порядку державної 
реєстрації банків у відповідність до спеціального 
законодавства у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, вдосконалення банківського нагляду та  організації 
зовнішнього аудиту банків, посилення захисту прав 
кредиторів,   забезпечення внутрішнього фінансового 
моніторингу з метою недопущення використання банків 
для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, 
законопроектом пропонується внести зміни  до Законів 
України  “Про банки і банківську діяльність”, “Про 
Національний банк України”, “Про аудиторську діяльність”, 
“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг”, “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців”,  “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 
„Про охорону дитинства”, „Про основи соціального 
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”. 
2. Законопроектом передбачається внести зміни до 
Закону України “Про банки і банківську діяльність”, згідно з 
якими значно розширюється коло повноважень 
Національного банку України порівняно із чинною 
редакцією Закону (наприклад,  проектом запропоновано 
зміни до статті 14 Закону, згідно з якими “вимоги щодо 
ділової репутації та задовільності фінансового стану 
засновників та осіб, які набувають істотної участі у банку, 
встановлюються Національним банком України”). 
3. Законопроектом передбачено внести зміни до статті 68 
Закону України “Про банки і банківську діяльність” про 
банки  та до статті 6 Закону про бухгалтерський облік та 
встановити, що банки організовують бухгалтерський облік 
відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої 
на підставі правил, встановлених Національним банком 
України відповідно до міжнародних стандартів 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

бухгалтерського обліку. 
18. «Про внесення змін до 

статті 9 Закону України 
"Про порядок 
направлення 
підрозділів Збройних 
Сил України до інших 
держав" (щодо 
комплектування 
складу підрозділів)»     

15.02.2011 
Закон №3025-VI 
 
   
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(4.03.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 295 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(151/180) 
2. БЮТ (53/105) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 

НУНС (20/69) 
 

Суть проекту полягає у виключенні із переліку категорій 
військовослужбовців, якими можуть комплектуватись 
посади у підрозділах Збройних Сил України, що 
направляються до інших держав для участі у миротворчих 
операціях, осіб офіцерського складу, що проходять 
кадрову або військову службу за призовом, і 
військовослужбовців строкової служби, а також у заміні 
контракту про порядок проходження військової служби у 
складі підрозділів, що направляються до іншої держави на 
додаток до основного контракту про проходження 
військової служби. 

19.  «Про внесення змін до 
статті 217 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України (щодо 
обов'язків слідчого)»  

 

15.02.2011 
Закон №3028-VI 
 
  
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(4.03.2011) 

Міщенко С.Г. 
(БЮТ)    

За: 329 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/180) 
2. БЮТ (68/105) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія (20/20) 

 
НУНС (18/69) 

 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 217 
Кримінально-процесуального кодексу України 
України новою нормою, встановивши, що під час 
пред’явлення матеріалів досудового слідства, на вимогу 
потерпілого та його представника, цивільного позивача, 
цивільного відповідача або їх представників слідчий 
зобов’язаний вручити їм засвідчені належним чином копії 
опису матеріалів кримінальної справи, про що 
зазначається в протоколі про закінчення слідства і про 
пред’явлення матеріалів для ознайомлення. 

20.  «Про регулювання 
містобудівної 
діяльності» з 
пропозиціями 
Президента України від 
03.02.2011 

 

17.02.2011 
Закон №3038-VI 
 
 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(4.03.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 269 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/181) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(6/106) 

2. НУНС 
(14/69) 

 

1. У проекті визначаються об‘єкти та суб‘єкти 
містобудування, засади планування і забудови територій, 
режим забудови та іншого використання територій, 
визначених для містобудівних потреб, ведення 
містобудівного кадастру, органи, що здійснюють 
управління у сфері містобудівної діяльності, та основні 
форми їх діяльності.  
2. Встановлюються основні вимоги щодо ведення 
будівельного паспорту забудови земельної ділянки та 
розміщення малих архітектурних форм, ведення 
містобудівного моніторингу, визначаються особливості 
земельних відносин у містобудуванні та умови 
виникнення права на виконання будівельних робіт 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

(реєстрація декларації про початок виконання підготовчих 
робіт, отримання дозволу на виконання робіт тощо).  
3. Передбачається  розроблення місцевих правил 
забудови, порядок здійснення державного архітектурно-
будівельного контролю. 

21.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державне регулювання 
виробництва і 
реалізації цукру" щодо 
декларування 
наявності цукру» з 
пропозиціями 
Президента України вiд 
11.01.2011   

17.02.2011 
Закон №3039-VI 
 

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.03.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

(177/181) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/106) 

2. НУНС (7/69) 
 

Законопроектом передбачається запровадження 
механізму декларування залишків цукру суб’єктами 
підприємницької діяльності (які виробляють цукор і 
зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють 
оптову чи роздрібну торгівлю цукром) та встановлення 
відповідальності за порушення вимог подачі декларації. 

22.  «Про правовий режим 
земель охоронних зон 
об'єктів магістральних 
трубопроводів»  

 

 
17.02.2011 

Закон №3041-VI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мармазов 
Є.В. (КПУ), 

Алексєєв І.В. 
(КПУ) 

За: 294 голоси. 
1. Партія регіонів 

(168/181) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (17/20) 

1. БЮТ 
(47/106) 

2. НУНС (7/69) 
 

 Прийняття запропонованого проекту Закону спрямований 
на закріплення таких норм:  
- надання права організаціям, що здійснюють 
експлуатацію магістральних трубопроводів бути в 
окремих випадках ініціатором зменшення розміру 
охоронних зон магістральних трубопроводів, за 
погодженням з відповідними органами державного 
нагляду та контролю; 
- при вирішенні питання про відповідальність організацій, 
які експлуатують магістральні трубопроводи, 
пропонується піти шляхом диференціації окремих зон 
всередині діючого розміру охоронних зон та встановлення 
в них відповідного режиму господарювання, а саме - не 
зменшувати максимальний розмір охоронних зон, які вже 
існують та передбачені “Правилами охорони 
магістральних трубопроводів" а встановити в межах 
існуючих охоронних зон окремі внутрішні зони, в яких 
будуть діяти різні обмеження та обтяження (максимальна 
кількість обмежень і обтяжень в зоні, яка ближче до 
нафтопроводу, і мінімальна кількість обтяжень та 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(18.03.2011) 

обмежень - в зоні, яка розташована найдальше від 
нафтопроводу;  
- визначення порядку встановлення та дотримання 
правового режиму охоронних зон об’єктів магістральних 
нафтопроводів, їх організаційного та матеріально-
технічного забезпечення, у тому числі відповідного 
режиму використання, встановлення обмежень на 
провадження певних видів господарської та іншої 
діяльності на земельних ділянках охоронних зон, а також 
заходів по охороні та відтворення природних ресурсів;  
- врегулювання поняття збитків при встановленні 
обмежень, умови та порядок їх відшкодування;   
- визначення порядку та умови відшкодування шкоди, 
заподіяної юридичним та фізичним особам внаслідок 
виникнення аварійних ситуацій або інших 
непередбачуваних ситуацій, які можуть спричинити таку 
шкоду;  
- визначення компетенції підприємств, що здійснюють 
експлуатацію трубопровідного транспорту  при проведенні 
робіт з ліквідації наслідків аварій,  дії стихійного лиха на 
об’єкти магістральних нафтопроводів або при виникненні 
інших надзвичайних ситуацій, що можуть спричинити 
шкоду довкіллю.  

23.  «Про внесення зміни 
до Закону України "Про 
захист рослин"»  

17.02.2011 
Закон №3042-VI 
  
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.03.2011) 

Кирильчук Є.І. 
(БЮТ),  

Курпіль С.В. 
(БЮТ) 

За: 300 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/181) 
2. БЮТ (56/106) 
3. КПУ (24/25) 

4. Народна Партія (20/20) 
5. Реформи заради 
майбутнього (13/20) 

НУНС (6/69) 
 

У проекті пропонується внести зміни до Закону України 
«Про захист рослин», згідно з якими розширюються 
основні завдання державного контролю та повноваження 
спеціально уповноважених органів виконавчої влади у 
сфері захисту рослин, посилюється відповідальність за 
порушення законодавства у відповідній сфері тощо. 

24.  «Про внесення змін до 17.02.2011 Кабінет За: 252 голосів. 1. БЮТ Законопроектом пропонується визначати перелік 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Закону України "Про 
виноград та 
виноградне вино" 
(щодо компетенції 
центрального органу 
виконавчої влади із 
сільського 
господарства)»  

Закон №3043-VI 
 

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.03.2011) 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

1. Партія регіонів 
(178/181) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (16/20) 

(0/106) 
2. НУНС (6/69) 

 

документів, необхідних для виробництва вина, процедуру  
їх подачі, затвердження і погодження, яке за чинною 
редакцією частини четвертої ст. 4 Закону України “Про 
виноград та виноградне вино” належить Кабінету Міністрів 
України, надати спеціально уповноваженому 
центральному органу виконавчої влади з сільського 
господарства.  

25.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
дорожньо-
транспортних пригод 
та виплат страхового 
відшкодування»  

 
17.02.2011 

Закон №3045-VI 
 

 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.03.2011) 

Прокопчук 
Ю.В. (БЮТ), 
Шумчук В.В. 

(НУНС), 
Савченко І.В. 

(Партія 
регіонів), 

Піскун С.М. 
(Партія 

регіонів), 
Швець В.Д. 

(БЮТ) 

За: 329 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/181) 
2. БЮТ (61/106) 
3. КПУ (25/25) 

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

НУНС (21/69) 
 

У проекті пропонується спростити оформлення матеріалів 
дорожньо-транспортних пригод, в яких відсутні травмовані 
чи загиблі особи, а пошкоджені лише транспортні засоби 
(передача страховикам повноважень оформлення 
матеріалів дорожньо-транспортних пригод), та 
вдосконалити порядок виплати страхового 
відшкодування. 

26.  «Про внесення 
доповнення до статті 
164 Кодексу України 
про адміністративні 
правопорушення щодо 
скасування 
відповідальності за 
провадження 
господарської 
діяльності із 
застосуванням 
принципу мовчазної 
згоди»  

17.02.2011 
Закон №3046-VI 
 
 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.03.2011) 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ) 

За: 305 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/181) 
2. БЮТ (70/106) 

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

1. НУНС 
(15/69) 

2. КПУ (0/25) 
 
 

Законопроектом пропонується внесення змін до статті 164 
Кодексу України про адміністративні правопорушення з 
метою врахування принципу мовчазної згоди та 
скасування адміністративної відповідальності за 
провадження в цих випадках господарської діяльності без 
одержання дозволу, іншого документу дозвільного 
характеру, якщо його одержання передбачене законом. 

27.  «Про внесення зміни 
до Закону України "Про 

3.03.2011 
Закон №3086-VI 

Лук’янов В.В. 
(Партія 

За: 260 голосів. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ 
(1/105) 

У законопроекті передбачається внесення до Митного 
тарифу України змін, спрямованих на встановлення до 1 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Митний тариф України" 
щодо ставки на деякі 
зернові культури»  

 

  
  
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(17.03.2011) 

регіонів), 
Борт В.П. 
(Партія 

регіонів), 
Сідельник І.І. 

(Реформи 
заради 

майбутнього)  

(179/184) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

2. НУНС (8/68) 
 
 

червня 2011 року на гречку, що класифікується за кодом 
1008 10 00 00 УКТЗЕД, нульових пільгової і повної ставок 
ввізного мита замість діючих щодо неї митних ставок у 
20%. 

28. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
удосконалення 
управління землями на 
території Автономної 
Республіки Крим»  

 

3.03.2011 
Закон №3123-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(178/184) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (3/68) 
 

1. Проект спрямований на упорядкування земельного 
законодавства з питання визначення повноважень органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на 
території Автономної Республіки Крим. 
2. У проекті містяться пропозиції, які мають на меті  
зафіксувати у  Земельному кодексі України участь органів 
влади Автономної Республіки Крим у вирішенні питань 
встановлення та зміни цільового призначення земель, 
приватизації земельних ділянок  громадянами, надання 
земельних ділянок у постійне користування, передачі 
земельних ділянок в оренду,  розпорядження землями на 
території Автономної Республіки Крим до їх 
розмежування на землі державної та комунальної 
власності тощо.  
3. Крім того, пропонуються зміни до Закону України “Про 
землеустрій”, що передбачають участь органів влади 
Автономної Республіки Крим у вирішенні питань 
землеустрою. 

29. «Про внесення змін до 
статті 38 Закону 
України "Про 
ветеринарну 
медицину" (щодо 
переоформлення та 
видачі дубліката 

15.03.2011 
Закон №3131-VI 
 
 
  
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 319 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(179/184) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ 
(43/105) 
2. НУНС 
(22/68) 

 

1. Законопроектом уточнюються поняття "особи", яка 
проводить захід із залученням тварин, визначаються 
питання, які стосуються форми заяви, що подається 
державному адміністратору для отримання дозволу на 
проведення заходу із залученням тварин, умови щодо 
переоформлення та видачі дубліката дозволу. 
2. Також у проекті передбачені положення   про письмове   
повідомлення   юридичних осіб   та фізичних осіб-
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

дозволу)»  

 

 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.04.2011) 

підприємців про відмову у видачі дозволу протягом 30 
робочих днів з дати подання ними заяви про видачу 
дозволу. 
3. Окрім того, уточнено, що безоплатно здійснюється не 
тільки видача відповідного дозволу, а й його 
переоформлення, видача дублікату і анулювання 
дозволу. 

30.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
правовий режим майна 
у Збройних Силах 
України" (щодо 
вдосконалення 
процедури утилізації 
військового майна)» 

15.03.2011 
Закон №3132-VI 
 
  

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 318 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/184) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(45/105) 
2. НУНС 
(25/68) 

1. Проектом пропонується внести зміни до статті 6 Закону 
України «Про правовий режим майна у Збройних Силах 
України» і  доповнити цей Закон новою статтею 61.  
2. Положення проекту містять визначення поняття 
утилізації військового майна, передбачають порядок 
здійснення такої утилізації, її фінансування та контролю 
за її процесом. 

31.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державну соціальну 
допомогу особам, які 
не мають права на 
пенсію, та інвалідам" 
(щодо державної 
соціальної допомоги 
на догляд інвалідам 
війни)» 

15.03.2011 
Закон №3137-VI 
 
  
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.05.2011) 

Сушкевич В.М. 
(БЮТ), 

Цибенко П.С. 
(КПУ),  

Мостіпан У.М. 
(БЮТ)   

За: 310 голосів. 
1. Партія регіонів 

(165/184) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

1. БЮТ 
(47/105) 
2. НУНС 
(26/71) 

 
 

1. У законопроекті пропонується встановити інвалідам 
війни з числа осіб,  які брали безпосередню участь у 
бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною 
Японією, однаковий розмір державної соціальної 
допомоги на догляд незалежно від закону, за яким 
призначено пенсію.  
2. Зазначену допомогу передбачається визначити у таких 
розмірах: інвалідам війни І групи – 50, ІІ групи – 25, ІІІ 
групи – 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність.  

32.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
електроенергетику" 
(щодо вдосконалення 
законодавства з 
питань 

15.03.2011 
Закон №3134-VI 
 
  
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 262 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(162/184) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ 
(39/105) 
2. НУНС 
(11/68) 

3. КПУ (0/25) 
 

У проекті пропонується більш чітко визначити випадки та 
умови відповідальності суб‘єктів електроенергетики  та 
споживачів електричної енергії у разі переривання 
електропостачання або постачання електроенергії 
неналежної якості, зокрема, шляхом розподілу 
відповідальності власників електроустановок у 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

електроенергетики в 
частині встановлення 
та розмежування 
відповідальності 
суб'єктів)» 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.04.2011) 

  відносинах, що виникають у процесі виробництва, 
передачі, постачання і використання електричної енергії.  

33. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
виконання рішень та 
застосування практики 
Європейського суду з 
прав людини"»  

 

15.03.2011 
Закон №3135-VI 
 
 
 
 
 
 
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/184) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ 
(17/105) 
2. НУНС 
(11/68) 

 

1. У законопроекті пропонується привести національне 
законодавство, що регулює питання виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав 
людини, у відповідність до практики Суду з прийняття 
рішень про схвалення умов односторонньої декларації 
України.  
2. З метою оптимізації роботи національного Органу 
представництва, відповідального за забезпечення 
представництва України в Європейському суді, 
передбачається збільшення строку вчинення відповідних 
заходів з виконання рішень Європейського суду, 
удосконалення механізму закриття виконавчого 
провадження за рішеннями Європейського суду. 

34.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
надання державної 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим 
сім'ям та інвалідам»  

 

15.03.2011 
Закон №3133-VI 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сушкевич 
В.М. (БЮТ),  
Таран В.В. 

(БЮТ)    

За: 323 голоси. 
1. Партія регіонів 

(177/184) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ 
(43/105) 
2. НУНС 
(27/68) 

 

1. Законопроектом пропонуються внести зміни до законів 
України „Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям”, „Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
інвалідам”, „Про державну соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам”. 
2. Законопроектом  пропонується: 
- заборонити обмежувати розрахунковий розмір 
державної соціальної допомоги сумою, еквівалентною 75 
відсоткам рівня забезпечення прожиткового мінімуму для 
сім’ї; 
- поширити на дітей-інвалідів норму щодо збільшення на 
20 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму, 
яка відповідно до чинної редакції Закону застосовується 
при розрахунках розмірів допомоги сім’ям, в якій один або 
обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи; 
- віднести до малозабезпечених осіб, які мають право на 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

  
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.04.2011) 

призначення допомоги на догляд, інвалідів І групи за 
умови, якщо їх середньомісячний сукупний дохід не 
перевищує збільшений на 15 відсотків прожитковий 
мінімум для осіб, які втратили працездатність; 
- визначити допомогу, що виплачується  інвалідам з  
дитинства, які відбувають покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк, у розмірі 25 
відсотків призначеної суми. 

35.  «Про внесення змін до 
статті 2 Закону України 
"Про страхування" 
(щодо відміни вимоги 
про здійснення 
перестрахування лише 
в країнах - членах 
СОТ)»  

 

15.03.2011 
Закон №3138-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(05.04.2011) 

Пеклушенко 
О.М. (Партія 

регіонів) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(174/184) 
2. КПУ (23/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (8/68) 
 

У проекті пропонується внести зміни до ст. 2 Закону 
України «Про страхування», якими скасовується 
обмеження щодо здійснення перестрахування  лише в 
країнах - членах СОТ, що розширює  можливості 
українських страховиків щодо його здійснення, зокрема, у 
страховиків РФ. 

36.  «Про внесення зміни 
до статті 4 Закону 
України "Про порядок 
виїзду з України та 
в'їзду в Україну 
громадян України" 
(щодо порядку 
оформлення виїзних 
документів за кордон)» 

15.03.2011 
Закон №3140-VI 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 289 голосів. 
1. Партія регіонів 

(177/184) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
1. БЮТ 
(29/105) 
2. НУНС 
(10/68) 

 

У законопроекті пропонується абзац третій частини 
першої статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з 
України і в’їзду в Україну громадян України» викласти у 
новій редакції, за змістом якої громадянам України, які 
постійно або тимчасово проживають за кордоном і 
досягли 16-річного віку, може оформлюватися паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон в 
дипломатичних установах України. 

37. «Про внесення зміни 
до статті 17 Закону 
України "Про лікарські 
засоби" (щодо порядку 
ввезення в Україну 
лікарських засобів)»  

15.03.2011 
Закон №3141-VI 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 277 голосів. 
1. Партія регіонів 

(178/184) 
2. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ 
(22/105) 

2. НУНС (4/68) 
 

У законопроекті пропонуються зміни до Закону України 
«Про лікарські засоби», згідно із якими незареєстровані в 
Україні лікарські засоби можуть ввозитись на її митну 
територію для «медичного забезпечення (без права 
реалізації) іноземних підрозділів, які відповідно до 
законодавства допущені на територію України для участі 
у багатонаціональних міжнародних військових навчаннях 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.05.2011) 

або з метою транзиту через територію України». 

38. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
встановлення 
адміністративної 
відповідальності за 
порушення у сфері 
державної реєстрації)» 

17.03.2011 
Закон №3157-VI 
  
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 280 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(176/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(19/105) 
2. НУНС 
(14/68) 

 

У проекті пропонується уточнити порядок зберігання та 
пересилання поштою реєстраційних справ юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, а також запровадити 
адміністративну відповідальність за порушення цього 
порядку. 

39.  «Про внесення змін до 
статті 11 Закону 
України "Про міський 
електричний 
транспорт" (щодо 
впровадження 
Типового договору про 
організацію надання 
транспортних послуг)» 

17.03.2011 
Закон №3158-VI 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 310 голосів. 
1. Партія регіонів 

(180/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(31/105) 
2. НУНС 
(29/68) 

 
 

У проекті пропонується доповнити статтю 11 Закону 
України «Про міський електричний транспорт» 
положеннями, згідно з якими Кабінету Міністрів України 
надаватимуться повноваження по затвердженню типового 
договору про організацію надання транспортних послуг. 

40.  «Про мораторій на 
зміну цільового 
призначення 
земельних ділянок 
рекреаційного 
призначення в містах 
та інших населених 
пунктах»  

17.03.2011 
Закон №3159-VI 
  
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.04.2011) 

Заєць І.О. 
(НУНС)  

За: 295 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/189) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (16/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ 
(32/105) 
2. НУНС 
(29/68) 

 
 
 

Проект передбачає встановлення мораторію на зміну 
цільового призначення земельних ділянок рекреаційного 
призначення, а також містить доручення органам 
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування 
щодо здійснення різного роду заходів із розвитку 
рекреаційних територій. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

41.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
соціальну адаптацію 
осіб, які відбували 
покарання у виді 
обмеження волі або 
позбавлення волі на 
певний строк"»  

17.03.2011 
Закон №3160-VI 
 
  
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 250 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(167/189) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ 
(27/105) 
2. НУНС 
(13/68) 

3. КПУ (0/25) 
 
 

Проектом акта пропонується передбачити чітке 
розмежування функцій щодо координації роботи в напрямі 
соціального патронажу звільнених осіб, зокрема загальну 
координацію роботи щодо соціальної адаптації звільнених 
осіб віком до 35 років включно покласти на спеціально 
уповноважений центральний орган виконавчої влади у 
сфері сім'ї, молоді та спорту, старших 35 років - 
центральний орган виконавчої влади у сфері праці та 
соціальної політики. 

42. «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення 
(щодо повноважень 
посадових осіб 
Військової служби 
правопорядку у 
Збройних Силах 
України)»  

17.03.2011 
Закон №3161-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 283 голоси. 
1. Партія регіонів 

(168/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(29/105) 
2. НУНС 
(14/68) 

 
 

Законопроектом пропонується внесення змін до низки 
статей Кодексу України про адміністративні 
правопорушення  з метою  удосконалення його положень 
стосовно повноважень посадових осіб Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України. 
 

43. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
підсудності спорів)»   

 

17.03.2011 
Закон №3156-VI 
 
   
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.04.2011) 

Писаренко 
В.В. 

(Позафракцій
ний)  

За: 237 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(184/189) 
2. Народна Партія (19/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(10/68) 

3. КПУ (0/25) 
 
 

Законопроект передбачає встановлення територіальної 
підсудності адміністративних справ з приводу оскарження 
рішень Антимонопольного комітету України з розгляду 
скарг про порушення законодавства у сфері державних 
закупівель,  а також внесення до   КАСУ та і Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» змін, які 
виникають у зв’язку із зазначеним вище встановленням 
підсудності. 
 

44.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо скасування 
талона до посвідчення 

17.03.2011 
Закон №3163-VI 
  

Гусаров С.М. 
(Партія 

регіонів), 
Королевська 

За: 295 голосів. 
1. Партія регіонів 

(180/189) 
2. КПУ (25/25) 

 
1. БЮТ 
(30/105) 
2. НУНС 

Законопроектом пропонується внести до статті 15 Закону 
України «Про дорожній рух» зміни, суть яких полягає у 
виключенні з числа документів, що підтверджують право 
на керування транспортними засобами відповідної 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

водія та 
вдосконалення 
регулювання у сфері 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху)»  

  
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.04.2011) 

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

(14/68) 
 

категорії, талону до посвідчення водія транспортного 
засобу, та внести зміни до деяких статей Кодексу України 
про адміністративні правопорушення з метою підвищення 
безпеки дорожнього руху. 

45.  «Про внесення зміни 
до Закону України "Про 
державну допомогу 
сім'ям з дітьми" щодо 
виплати допомоги при 
народженні дитини» 

 

17.03.2011 
Закон №3164-VI 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.04.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.)  

За: 300 голосів. 
1. Партія регіонів 

(185/189) 
2. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ 
(36/105) 

2. НУНС (9/68) 
 

1. Законопроектом пропонується статтю 12 Закону 
України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" викласти 
в новій редакції, якою передбачається збільшення як 
загального розміру допомоги при народженні дитини, так і 
розміру одноразової виплати такої допомоги.  
2. Допомога при народженні дитини надаватиметься у 
сумі, кратній                          30 розмірам прожиткового 
мінімуму на дітей, віком до шести років, – на першу 
дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на 
другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового 
мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину.  
3. Законопроектом також передбачається збільшення 
строку, протягом якого здійснюватимуться щомісячні 
виплати допомоги при народженні дитини (на першу 
дитину – протягом 24 місяців, на другу дитину – протягом 
48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – протягом 
72 місяців). 

46.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
Кабінет Міністрів 
України" (щодо 
повноважень)» 

 

17.03.2011 
Закон №3165-VI 
 

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.04.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (7/68) 
 

Законопроектом передбачається внесення низки змін до 
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» з метою 
оптимізації питань організації та порядку діяльності 
Кабінету Міністрів України. Зокрема, відмовитись від 
інституту «урядових органів», які діють в системі 
міністерств, а також від урядових комітетів, та внести ряд 
інших уточнюючих змін щодо розподілу управлінської 
праці в уряді. 

47.  «Про центральні  Президент За: 271 голос. 1. БЮТ Законопроект “Про центральні органи виконавчої влади” 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

органи виконавчої 
влади»  

 

17.03.2011 
Закон №3166-VI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.04.2011) 

України 
(Янукович 

В.Ф.) 

1. Партія регіонів 
(185/189) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

(0/105) 
2. НУНС 
(15/68) 

 

складається з 5 розділів і містить 27 статей. 
Розділ І “Загальні положення” визначає систему, основні 
завдання, принципи діяльності, правові засади діяльності, 
порядок утворення, реорганізації та ліквідації, статус та 
атрибути центральних органів виконавчої влади. 
Розділ ІІ “Міністерства” визначає особливості статусу 
міністерства, повноважень міністра як керівника 
міністерства, заступників міністра,  визначає внутрішню 
структуру центрального апарату міністерства, 
урегульовує питання діяльності територіальних органів 
міністерства, патронатної служби міністра. 
Розділ ІІІ “Інші центральні органи виконавчої влади” 
визначає статус центральних органів виконавчої влади. 
Розділ ІV “Забезпечення діяльності та відповідальність 
посадових осіб міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади” регулює умови оплати праці та інші 
питання матеріального забезпечення працівників 
центральних органів виконавчої влади, а також 
відповідальність посадових осіб міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади.  
Розділ Заключний розділ V “Прикінцеві положення” 
визначає, зокрема, порядок набрання чинності Законом 
“Про центральні органи виконавчої влади”. 

48.  «Про внесення зміни 
до пункту 3 розділу VI 
"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Бюджетного кодексу 
України (щодо 
міжнародного проекту 
"Циклон-4")»  

 

5.04.2011 
Закон №3172-VI 
 
  
  
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.)  

За: 282 голоси. 
1. Партія регіонів 

(162/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ 
(39/105) 
2. НУНС 
(10/68) 

 
 

У законопроекті пропонується вимоги частини 4 статті  17 
Бюджетного кодексу України, згідно з якими гарантії не 
надаються для забезпечення боргових зобов'язань 
суб'єктів господарювання, якщо джерелом їх повернення 
передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету, 
не  поширювати на реалізацію  міжнародного проекту 
“Циклон-4”. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

(27.04.2011) 
49. «Про внесення зміни 

до статті 19 Декрету 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
стандартизацію і 
сертифікацію" щодо 
методики розрахунку 
вартості робіт, 
пов'язаних з 
обов'язковою 
сертифікацією 
продукції»  

 

5.04.2011 
Закон №3176-VI 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(27.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ 
(6/105) 

2. НУНС (8/68) 
 

Законопроект розроблено з метою визначення єдиного 
підходу до формування вартості робіт, пов’язаних з 
обов’язковою сертифікацією продукції та забезпечення 
прозорості механізму формування вартості таких робіт. 
Для цього передбачається внесення до статті 19 Декрету 
Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і 
сертифікацію» нової частини 4, згідно з якою методика 
розрахунку вартості робіт, пов’язаних з обов’язковою 
сертифікацією продукції, затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

50. «Про внесення змін до 
статті 19 Закону 
України "Про Єдиний 
митний тариф" (щодо 
оподаткування 
імпортованих товарів 
для видавничої 
діяльності)»  

5.04.2011 
Закон №3180-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(27.04.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 275 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(176/189) 
2. КПУ (23/25) 

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

 

1. БЮТ 
(14/105) 
2. НУНС 
(18/68) 

 

У законопроекті передбачається внесення до Закону 
України “Про Єдиний митний тариф” змін, спрямованих на 
приведення кодів і описів товарів, наведених у  пункті “о” 
частини першої статті 19 цього Закону у відповідність до 
вимог Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). 

51.  «Про внесення змін до 
Декрету Кабінету 
Міністрів України "Про 
державне мито" (щодо 
промислово-
фінансової групи)» 

 

5.04.2011 
Закон №3181-VI 
  

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(6.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 235 голосів. 
1. Партія регіонів 

(164/189) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (16/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (17/20) 

1. БЮТ 
(7/105) 

2. НУНС (2/68) 

Проектом Закону передбачено виключити положення, які 
стосуються справляння державного мита при створенні 
промислово-фінансових груп, оскільки Закон України "Про 
промислово-фінансові групи" втратив чинність. 

52.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 

5.04.2011 
Закон №3186-VI 

Смітюх Г.Є. 
(Партія 

За: 301 голос. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ 
(36/105) 

1. Законопроектом пропонується запровадити такий 
адміністративний захід, як зупинення іноземців та осіб без 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

актів України з питань 
міграції» з 
пропозиціями 
Президента України від 
06.04.2009 

 

 
  
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(28.04.2011) 

регіонів)    (181/189) 
2. КПУ (23/25) 

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

 

2. НУНС 
(14/68) 

 
 

громадянства на державному кордоні України, за 
наслідками якого така особа має бути негайно повернена 
в країну, з якої вона прибула до України, або до іншої 
країни походження чи попереднього перебування.  
2. Передбачається також розширення підстав та 
вдосконалення механізму скорочення терміну 
тимчасового перебування іноземця або особи без 
громадянства в Україні.   
3. З метою посилення контролю в міграційній сфері 
пропонується також переглянути перелік підстав та 
вдосконалити механізм здійснення видворення іноземців 
та осіб без громадянства за межі України.  
4. З метою усунення зловживань в цій сфері та реалізації 
Україною своїх міжнародних зобов’язань, передбачених, 
зокрема, Конвенцією ООН проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання, пропонується 
визначити законом механізм надання притулку та 
заборони видворення іноземців та осіб без громадянства, 
а також інших форм їх примусового повернення до країн, 
де вони можуть зазнати катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких,  що принижують гідність,  видів 
поводження і покарання.  
5. Крім того, проектом пропонується посилення 
кримінальної та адміністративної відповідальності як 
іноземців, так і громадян України, за порушення 
міграційного законодавства, особливо в сфері незаконної 
міграції. 

53. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності" (щодо 
переоформлення, 
видачі дублікатів, 

7.04.2011 
Закон №3204-VI 
 
  
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 259 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(167/190) 
3. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ 
(22/105) 

2. НУНС (5/68) 
 
 

У проекті пропонується запровадити видачу, 
переоформлення, видачу дублікатів, анулювання 
документів дозвільного характеру виключно через 
державного адміністратора у дозвільному центрі. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

анулювання 
документів 
дозвільного 
характеру)»  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.04.2011) 

 

54. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
скасування свідоцтва 
про державну 
реєстрацію юридичної 
особи та фізичної 
особи-підприємця»  

 

7.04.2011 
Закон №3205-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(29.04.2011) 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ), 
Ляпіна К.М. 

(НУНС) 

За: 240 голосів. 
1. Партія регіонів 

(167/190) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

 

1. БЮТ 
(27/105) 

2. НУНС (6/68) 
3. КПУ (0/25) 

 
 

1. У проекті пропонується з метою спрощення та 
здешевлення започаткування та ведення бізнесу в Україні 
запровадити принцип здійснення діяльності юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців без свідоцтва про 
державну реєстрацію. У випадку необхідності підтвердити 
статус особи документом, така особа може 
використовувати виписку із Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або її копію. 
2. Змінами також пропонується відмовитися від стягнення 
плати за одержання виписки з Єдиного державного 
реєстру при проведенні державної реєстрації: юридичної 
особи; фізичної особи підприємця; змін до установчих 
документів юридичної особи; змін до відомостей про 
фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі; припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця за судовим 
рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця 
банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного 
реєстру судового рішення щодо відміни державної 
реєстрації припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця. 

55. «Про засади 
запобігання і протидії 
корупції в Україні»  

 

7.04.2011 
Закон №3206-VI 
 
   
 
 
 
 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 277 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
 

1. БЮТ 
(16/105) 

2. НУНС (8/68) 
 
 

1. Законопроект більш чітко визначає коло суб’єктів 
відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4). 
Так, до числа таких суб’єктів Главою держави додатково 
включені Голова, заступник Голови, секретарі секцій 
Вищої ради юстиції, члени Вищої ради юстиції, члени 
Центральної виборчої комісії. 
2. Законопроект також установлює обмеження 
(використання службового становища, одержання 
дарунків, роботи близьких осіб,  фінансового контролю) 
для посадових осіб юридичних осіб публічного права, які 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.06.2011) 

одержують заробітну плату за рахунок державного чи 
місцевого бюджетів. 
3. У проекті запроваджується положення, яке визначає 
конфлікт інтересів на публічній службі та порядок його 
врегулювання (стаття 14). 
4. Крім того, законопроект захищає гарантоване 
Основним Законом держави право на свободу зайняття 
підприємницькою діяльністю і  виключає фізичних осіб –  
підприємців із числа тих,  хто може бути притягнутий до 
відповідальності за корупційні правопорушення. 
5. Законопроект також конкретизує умови, коли на членів 
окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, 
а також на помічників-консультантів народного депутата 
України на громадських засадах можуть поширюватись 
обмеження, встановлені антикорупційним 
законодавством.   

56.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо забезпечення 
державної підтримки 
розвитку сільського 
господарства» 

 

7.04.2011 
Проект №8324 
 
  
 

  Закон 
відхилено 

(19.05.2011) 

Калетнік Г.М. 
(Партія 

регіонів)     

За: 264 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ 
(12/105) 

2. НУНС (4/68) 
 

Законопроект передбачає включення до статті 10  Закону 
України від 4 липня 2002р. №37-VI «Про зерно та ринок 
зерна в Україні» положень, згідно з якими Кабінет 
Міністрів України здійснює державне регулювання ринку 
зерна шляхом  застосування режиму ліцензування 
експорту (імпорту) зерна і продуктів його переробки, у 
тому числі через встановлення квот (кількісних або інших 
обмежень), розподіл яких здійснюється шляхом продажу 
на аукціонах. Причому, кошти отримані від реалізації квот 
на аукціонах, направляються на підтримку сільського 
господарства. 

57.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України (щодо ставки 
акцизного податку на 
бензини та важкі 
дистилятори)»  

7.04.2011 
Закон №3221-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(15.04.2011) 

Хомутиннік 
В.Ю. (Партія 

регіонів) 
- - 

 

- 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

58.  «Про внесення змін до 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України (щодо 
ознайомлення 
обвинуваченого і 
захисника із 
матеріалами 
кримінальної справи)» 

8.04.2011 
Закон №3228-VI 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(15.04.2011) 

Рибков І.О. 
(Реформи 

заради 
майбутнього), 

Каплієнко 
В.В. 

(Реформи 
заради 

майбутнього) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(188/190) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

 
1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (2/68) 
 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 218 
Кримінально-процесуального кодексу України  частиною 
7, у якій передбачається, що у разі зволікання 
ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим чи 
його захисником слідчий за погодженням із прокурором 
або прокурор мають право вносити до суду за місцем 
провадження слідства подання, яке суддя розглядає і 
своєю постановою може визначити строк, протягом якого 
обвинувачений і його захисник повинні ознайомитися з 
матеріалами справи і заявити клопотання. 

59. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
акціонерні товариства" 
та інших законодавчих 
актів України (щодо 
відновлення на 
законодавчому рівні 
назви відкрите 
акціонерне 
товариство)»  

 

8.04.2011 
Проект №8174 
 
 
 

Вручено 
висновок з 

підтримкою 
пропоз. 

Президента 
(05.07.2011) 

Богуслаєв 
В.О. (Партія 

регіонів), 
Сухий Я.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 269 голосів. 
1. Партія регіонів 

(180/190) 
2. КПУ (22/25) 

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

1. БЮТ 
(3/105) 

2. НУНС 
(18/68) 

 

У проекті пропонується  внести до законів України «Про 
акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий 
ринок» зміни, згідно з якими  публічні акціонерні 
товариства визнаються відкритими акціонерними 
товариствами. Метою цих змін є скасування необхідності 
переоформлення ліцензій, дозволів, сертифікатів, 
патентів, відкриттів, винаходів, прав власності на 
нерухомість, земельні ділянки, інтелектуальну власність  і 
т.д., які видані Україною, а також іноземними державами й 
міжнародними організаціями для ВАТ, які після прийняття 
Закону України «Про акціонерні товариства» мають 
набувати статусу публічних акціонерних товариств, що 
має зменшити невиробничі витрати цих підприємств. 

60. «Про внесення змін до 
статті 121 Кодексу 
законів про працю 
України (щодо гарантій 
і компенсацій при 
службових 
відрядженнях)» 

 

19.04.2011 
Закон №3231-VI 
 
  
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 246 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(174/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (4/68) 
 

Проектом Закону України передбачається доповнити 
статтю 121 Кодексу законів про працю України новою 
частиною, відповідно до якої працівникам, направленим у 
службове відрядження для виконання своїх 
функціональних чи професійних обов’язків, оплата праці 
здійснюється за виконану роботу відповідно до умов, 
визначених його трудовим або колективним договором, і 
не може бути менше середнього заробітку. 
 

61.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 

19.04.2011 
Закон №3232-VI 

Кабінет 
Міністрів 

За: 238 голосів. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ 
(0/105) 

1. Законопроектом передбачається приведення у 
відповідність до норм Закону України «Про виноград та 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

державне регулювання 
виробництва і обігу 
спирту етилового, 
коньячного і 
плодового, 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів" 
(щодо імпорту та 
експорту спирту)» 

 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.05.2011) 

України 
(Азаров М.Я.) 

(169/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

2. НУНС (3/68) 
 
 

виноградне вино» та національним стандартам ДСТУ 
4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» терміну 
спирту коньячного.  
2. Також законопроектом пропонується здійснювати 
імпорт та експорт спирту плодового суб’єктами 
господарювання виключно за наявності відповідних 
ліцензій.  

62.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо правочинів 
стосовно майна 
неповнолітніх осіб та 
запобігання проявам 
корупції при наданні 
дозволів органами 
опіки та піклування)»  

19.04.2011 
Закон №3234-VI 
  
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.05.2011) 

Самойлик 
К.С. (КПУ), 
Сухий Я.М. 

(Партія 
регіонів), 

Шишкіна Е.В. 
(БЮТ),  

Ващук К.Т. 
(Народна 
Партія), 

Білозір О.В. 
(НУНС)   

За: 272 голоси. 
1. Партія регіонів 

(174/190) 
2. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ 
(27/105) 

2. НУНС (3/68) 
 
 
 

У проекті пропонується внести зміни до Цивільного та 
Сімейного кодексів України, а також до Законів України 
«Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей» і «Про охорону дитинства», які 
спрямовані на уточнення порядку вчинення правочинів 
стосовно нерухомого майна, право власності на яке або 
право користування яким мають діти. 

63.  «Про внесення змін до 
статті 21 Закону 
України "Про рекламу" 
(щодо супроводження 
реклами лікарських 
засобів 
попередженням про 
загрозу 
самолікування)»  

19.04.2011 
Закон №3235-VI 
  
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(06.05.2011) 

Зарубінський 
О.О. (Народна 

партія), 
Шепелев О.О. 

(Партія 
регіонів)  

За: 285 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(178/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(29/105) 

2. НУНС (9/68) 
 
 

Поданим законопроектом пропонується доповнити 
частину четверту статті 21 Закону України «Про рекламу» 
положенням, згідно із яким реклама  лікарських  засобів,  
медичної  техніки, методів профілактики, діагностики, 
лікування і реабілітації має містити текст попередження 
такого змісту: «самолікування може бути шкідливим для 
вашого здоров'я», який займає не менше 15 відсотків 
площі (обсягу) всієї реклами. 

64. «Про волонтерський 
рух»  

19.04.2011 
Закон №3236-VI 
 
 
 

Каськів В.В. 
(НУНС), 

Шевченко А.В. 
(БЮТ),  

Суслов Є.І. 

За: 270 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/190) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 

1. БЮТ 
(37/105) 
2. НУНС 
(12/68) 

3. КПУ (0/25) 

1. Проект Закону визначає правовий статус волонтера, 
волонтерської організації, їх права та обов'язки, принципи 
волонтерської діяльності, учасників цієї діяльності, види, 
засади та напрями здійснення волонтерської діяльності, 
джерела фінансування.  
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.05.2011) 

(БЮТ), 
Князевич Р.П. 

(НУНС), 
Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів) 

майбутнього (20/20)  
 
 

2. Також, Законом передбачається врегулювання 
взаємовідносин між учасниками волонтерської діяльності 
та визначення державної політики у сфері волонтерської 
діяльності. 

65. «Про оголошення 
природних територій 
міста Слов'янська 
Донецької області 
курортом державного 
значення»   

 

19.04.2011 
Закон №3245-VI 
   
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 272 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(181/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(8/105) 

2. НУНС (9/68) 
 
 

У проекті пропонується оголосити природні території міста 
Слов’янська Донецької області курортом державного 
значення. Містяться пропозиції щодо затвердження меж 
округу і зон санітарної охорони цього курорту. 

66.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів щодо 
вдосконалення 
дозвільної системи у 
сфері господарської 
діяльності » 

 

21.04.2011 
Закон №3261-VI 
  
 
 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ), 
Ляпіна К.М. 

(НУНС)    

За: 298 голосів. 
1. Партія регіонів 

(168/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ 
(41/105) 
2. НУНС 
(17/68) 

 

Проект Закону України спрямовано на вдосконалення 
відповідно до європейських стандартів процедур 
здійснення контролю за додержанням вимог 
законодавства з питань видачі документів дозвільного 
характеру та застосування норм адміністративного права 
за порушення дозвільними органами (їх посадовими 
особами), державними адміністраторами порядку видачі 
документів дозвільного характеру; керівниками органів 
міських рад міст обласного та/або республіканського 
Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих 
органів), районних, районних у містах Києві і Севастополі 
державних адміністрацій, Севастопольської міської 
державної адміністрації вимог щодо створення та 
забезпечення функціонування дозвільного центру. 

67.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
запровадження 
принципу державної 
реєстрації юридичних 

21.04.2011 
Закон №3262-VI 
 
 

 
Повернуто з 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 244 голоси. 
1. Партія регіонів 

(172/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(2/105) 

2. НУНС (1/68) 
 

У проекті пропонується внести  зміни до Цивільного та 
Господарського кодексів України, законів України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців», «Про господарські товариства», «Про 
акціонерні товариства», якими дозволяється створення 
юридичної особи на підставі модельного статуту, що 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

осіб на підставі 
модельного статуту» 

підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

майбутнього (20/20) пов‘язано з необхідністю спрощення процедури їх 
державної реєстрації, а також зменшення відповідних 
матеріальних витрат засновників юридичних осіб. 

68.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
спрощення процедури 
започаткування 
підприємництва» 

 

21.04.2011 
Закон №3263-VI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(147/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(27/105) 

2. НУНС (4/68) 
 

1. Законопроектом пропонується запровадити можливість 
для засновників юридичних осіб (крім акціонерних 
товариств) створювати статутні фонди у розмірах та у 
складі, що їм необхідні для започаткування власної 
справи. 
2. Також законопроектом мінімізуються витрати власних 
коштів засновників на етапі створення юридичних осіб, які 
на даний час витрачаються на оплату установам банків 
при відкритті тимчасових рахунків, та на внесення 
грошових коштів як вкладів до статних фондів до моменту 
проведення їх державної реєстрації як юридичних осіб, на 
оплату за нотаріальне засвідчення підписів засновників на 
установчих документах та рішення засновників або 
уповноваженого ними органу про створення юридичної 
особи. 
3. Законопроектом передбачається установити платіжні 
термінали в органах державної реєстрації з метою 
скоротити витрати часу громадян на оплату 
реєстраційного збору та інших оплат за проведення різних 
реєстраційних дій законопроектом  
4. Крім того, законопроектом скорочується строк 
проведення державної реєстрації юридичної особи з 
трьох днів до двох днів. 

69.  «Про внесення змін до 
законів України "Про 
господарські 
товариства" та "Про 
цінні папери та 
фондовий ринок" 
щодо розкриття 
інформації на 

 
21.04.2011 

Закон №3264-VI 
 
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 247 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (6/68) 
 

1. Законопроектом передбачається внесення змін до 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в 
частині уточнення норм, які стосуються системи розкриття 
регулярної та особливої інформації про емітента цінних 
паперів. 
2. Також законопроектом передбачається внести зміни до 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які 
стосуються можливості реєстрації емітентом цінних 
паперів (крім пайових) базового проспекту емісії.  
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

фондовому ринку»  

 

 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

3. Законопроектом пропонується скоротити строк (10 
днів), протягом якого Комісія здійснює реєстрацію випуску 
та проспекту емісії цінних паперів, за наявності 
зареєстрованого базового проспекту емісії та у разі, якщо 
емітентом протягом календарного року вже 
здійснювалось розміщення цінних паперів. 
4. Пропонується встановити вимогу щодо необхідності 
реєстрації проспекту емісії та змін до проспекту емісії не 
тільки при відкритому розміщенні, а також і при закритому 
розміщенні цінних паперів.  
5. Також законопроектом пропонується доповнити Закон 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» нормою 
щодо заборони внесення змін до проспекту емісії після 
початку розміщення цінних паперів.  
6. Крім того, пропонується інформацію про власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій включити до складу регулярної інформації про 
емітента.  У зв‘язку з цим, задля забезпечення отримання 
такої інформації емітентом від особи, яка веде облік 
права власності на акції емітента, пропонується 
встановити обов‘язок такої особи надавати відповідну 
інформацію емітенту. 

70.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо іпотечних 
облігацій» 

 

21.04.2011 
Закон №3265-VI 
 
 
 
  
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(173/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (9/68) 
 

Законопроектом передбачається внесення змін та 
доповнень до Закону України «Про іпотечні облігації», 
якими, зокрема, передбачається: 
- встановлення вимоги не враховувати «сумнівні» іпотечні 
та інші активи для розрахунку розміру іпотечного покриття 
звичайних іпотечних облігацій; 
- необхідність встановлення нормативно-правовими 
актами Комісії ліцензійних умов провадження діяльності з 
управління іпотечним покриттям, вимог до розміру 
статутного і власного капіталу, порядку його визначення, 
ліквідності,  необхідних умов договорів, які укладаються 
під час провадження діяльності управителя іпотечним 
покриттям, інших вимог та показників, що обмежують 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

ризики діяльності управителя іпотечним покриттям; 
- уточнення принципу збалансованості іпотечного 
покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними 
облігаціями, відповідно до якого  дохідність іпотечного 
покриття повинна перевищувати розмір періодичних 
платежів емітента у рахунок сплати процентів за 
звичайними іпотечними облігаціями у кожному 
процентному періоді. 

71. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів щодо арешту 
активів, що пов'язані з 
фінансуванням 
тероризму та 
стосуються 
фінансових операцій, 
зупинених відповідно 
до рішення, 
прийнятого на підставі 
резолюцій Ради 
безпеки ООН, та 
визначення порядку 
доступу до таких 
активів»  

21.04.2011 
Закон №3266-VI 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(13.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 274 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(11/105) 
2. НУНС 
(12/68) 

 

Законопроект спрямований на законодавче визначення 
процедури «заморожування» терористичних активів та 
доступу до них у разі необхідності покриття основних або 
надзвичайних витрат, а також процесуального порядку 
проведення вказаних дій державними органами, зокрема 
Державною службою фінансового моніторингу України і 
Служби безпеки України.  

72. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
запобігання легалізації 
(відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним 
шляхом» 

 

21.04.2011 
Закон №3267-VI 
 
  
  
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 278 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(182/189) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (16/20) 

1. БЮТ 
(17/105) 
2. НУНС 
(13/68) 

 

1. Проектом Закону пропонується викласти у новій 
редакції статтю 163-8 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та доповнити Кримінальний кодекс 
України новою статтею 222-1 (маніпулювання на 
фондовому ринку). 
2. Відповідно вносяться зміни і до статті 112 Кримінально-
процесуального кодексу України (підслідність), згідно з 
якими злочин із маніпулювання на фондовому ринку 
віднесено до підслідності органів внутрішніх справ, та в 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.05.2011) 

окремих випадках – податкової міліції. 
3. Проектом Закону вносяться зміни до Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» в частині приведення його термінології у 
відповідність до норм Кримінального кодексу та Кодексу 
про адміністративні правопорушення. 

73.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
затвердження 
Загальнодержавної 
програми розвитку 
мінерально-
сировинної бази 
України на період до 
2010 року"» 

21.04.2011 
Закон №3268-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 247 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/189) 
2. КПУ (23/25) 

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

1. БЮТ 
(1/105) 

2. НУНС (6/68) 
 
 

 У законопроекті пропонується Закон України  «Про 
затвердження Загальнодержавної програми розвитку 
мінерально-сировинної бази України на період до 2010 
року» викласти у новій редакції як Закон України «Про 
затвердження Загальнодержавної програми розвитку 
мінерально-сировинної бази України на період до 2030 
року». 
 

74.  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
орендних відносин»  

 

21.04.2011 
Закон №3269-VI 
 
  
  
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 229 голосів. 
1. Партія регіонів 

(169/189) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(19/68) 

3. КПУ (0/25) 
 
 
 

У проекті пропонується внести зміни до Господарського 
кодексу України, Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» та Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про перелік  майнових комплексів державних підприємств, 
організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, 
приватизація або передача в оренду яких не допускається». 
Зазначені зміни спрямовані на узгодження між собою норм 
вказаних законодавчих актів та подальше вдосконалення 
правового регулювання орендних відносин, зокрема,  
запровадження конкурсних засад передачі державного і 
комунального майна в оренду, уточнення порядку оцінки  
цього майна. 

75.  «Про внесення змін до 
статті 9 Закону України 
"Про професійних 
творчих працівників та 
творчі спілки" щодо 
переважного права 
творчих спілок на 
укладення договору 

21.04.2011 
Закон №3270-VI 
  
 
 
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 279 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(172/189) 
2. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ 
(25/105) 
2. НУНС 
(14/68) 

 
 

Проектом акта пропонується внести зміни до статті 9 
Закону України “Про професійних творчих працівників та 
творчі спілки” в частині надання творчим спілкам 
переважного перед іншими фізичними та юридичними 
особами права на укладання договору найму відповідних 
приміщень державної та комунальної  власності. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

оренди приміщень 
державної або 
комунальної 
власності»  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.05.2011) 

76. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
нотаріат" (щодо вимог 
на заняття 
нотаріальною 
діяльністю)»  

21.04.2011 
Закон №3271-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 232 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/189) 
2. Народна Партія (19/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (19/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (6/68) 
3. КПУ (0/25) 

 
 
 

У проекті пропонується  вдосконалити механізм допуску 
громадян до нотаріальної діяльності, зокрема, шляхом 
чіткого визначення на законодавчому рівні процедур, 
пов’язаних з допуском до цієї діяльності, а також 
посилення вимог до рівня кваліфікації осіб,  що мають 
намір займатися нотаріальною діяльністю. 

77. «Про внесення змін до 
статті 8 Закону України 
"Про оплату праці" 
(щодо регулювання 
фонду оплати праці 
працівників 
підприємств-
монополістів)»   

21.04.2011 
Закон №3258-VI 
   
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 257 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(181/189) 
2. КПУ (23/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(10/68) 

 
 

У законопроекті пропонується відмовитися від державного 
регулювання фонду оплати праці підприємств-
монополістів шляхом виключення відповідної норми з 
частини першої статті 8 Закону України «Про оплату 
праці». 
 

78.  «Про внесення змін до 
статті 23 Закону 
України "Про місцеві 
державні адміністрації" 
(щодо повноважень 
місцевих державних 
адміністрацій)» 

21.04.2011 
Закон №3272-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.05.2011) 

Забарський 
В.В. (Партія 

регіонів)    

За: 250 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/189) 
2. КПУ (24/25) 

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

 
1. БЮТ 
(3/105) 

2. НУНС (5/68) 
 

У законопроекті пропонується віднести до повноважень 
місцевих державних адміністрацій питання щодо 
«встановлення опіки і піклування, створення інших 
передбачених законодавством умов для виховання дітей, 
які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків 
батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин 
залишилися без батьківського піклування, щодо захисту 
особистих і майнових прав та інтересів дітей», а також 
здійснення інших заходів щодо соціального захисту дітей, 
віднесені до їх компетенції законодавством України. 

79.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
аудиторську 
діяльність" (щодо 

21.04.2011 
Закон №3273-VI 
 
 

Пилипенко 
В.П. 

(Позафракцій
ний)  

За: 254 голоси. 
1. Партія регіонів 

(173/189) 
2. КПУ (23/25) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (6/68) 
 

У проекті пропонується встановити, що проведення 
аудиту є обов‘язковим для емітентів цінних паперів та 
похідних (деривативів),  а також для всіх осіб при 
отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

вдосконалення 
окремих положень)» 

 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

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

на ринку цінних паперів. 

80.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
приватизацію 
невеликих державних 
підприємств (малу 
приватизацію)" (про 
заборону приватизації 
приміщень, де 
розміщаються 
бібліотеки, книгарні та 
державні 
видавництва)» 

21.04.2011 
Закон №3274-VI 
 
 

 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

Костенко Ю.І. 
(НУНС),  

Джоджик Я.І. 
(НУНС),  

Заєць І.О. 
(НУНС)  

За: 333 голоси. 
1. Партія регіонів 

(176/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(50/105) 
2. НУНС 
(34/68) 

 
 

У проекті пропонується встановити, що не можуть бути 
об‘єктами малої приватизації будівлі (споруди, 
приміщення), або їх окремі частини, де розміщаються 
бібліотеки, книгарні та державні видавництва. 

81.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
стимулювання 
розвитку регіонів" 
(щодо розширення 
груп територій, які 
визнаються 
депресивними, та 
надання їм такого 
статусу)»  

 
21.04.2011 

Закон №3275-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

Єфремов О.С. 
(Партія 

регіонів) 

За: 281 голос. 
1. Партія регіонів 

(177/189) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (16/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ 
(33/105) 

2. НУНС (5/68) 
 

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону 
України «Про стимулювання розвитку регіонів», а саме 
додати: 
- до груп, на які поділяються депресивні території 
населені пункти, які постраждали внаслідок закриття 
вугільних підприємств з 1996 року;  
- до показників розвитку, за якими території визнаються 
депресивними населені пункти, на території яких з 1996 
року були ліквідовані вугільні підприємства, але не були 
завершені в повному обсязі заходи щодо вирішення 
соціально-економічних та екологічних питань, 
передбачених відповідними проектами ліквідації. 

82.  «Про внесення змін до 
деяких законів України 
з питань 
загальнообов'язкового 
державного 
соціального 

21.04.2011 
Закон №3277-VI 
 
 
 

Шевчук О.Б. 
(БЮТ) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(179/189) 
2. КПУ (23/25) 

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

 
1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (7/68) 
 

1. Законопроектом пропонується передбачити, що 
установи банків приймають від страхувальників платіжні 
доручення та інші платіжні документи на видачу 
(перерахування) коштів для виплат заробітної плати 
(доходу), на які відповідно до законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

страхування (щодо 
посилення платіжної 
дисципліни при сплаті 
внесків до фондів 
загальнообов'язкового 
державного 
соціального 
страхування)» 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(13.05.2011) 

майбутнього (19/20) 
 

нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу 
(перерахування) зазначених коштів лише за умови 
одночасного подання страхувальником платіжних 
документів про перерахування коштів для сплати 
відповідних сум страхових внесків або документів, що 
підтверджують фактичну сплату цих сум у порядку,  
визначеному правліннями фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування за погодженням із 
Національним банком України та центральним органом 
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.   
2. Передбачено, що у  разі невиконання  установами 
банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у  
порядку,  встановленому  Національним  банком  України, 
повинні сплачувати фондам загальнообов’язкового 
державного соціального страхування суму, що  дорівнює 
сумі  несплачених страхових внесків, з правом зворотної 
вимоги до страхувальників  щодо  відшкодування  цієї  
суми. 
3. У разі несвоєчасного зарахування або перерахування 
на рахунки фондів з вини установ банків  страхових  
внесків,   пені,   штрафів  та  інших  фінансових санкцій 
ними буде сплачуватися пеня з розрахунку 0,1 відсотка 
зазначених сум,  розрахована за кожний  день  
прострочення  їх  перерахування (зарахування), яка не 
може перевищувати 10 відсотків зазначених сум. 

83. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
цінні папери та 
фондовий ринок" 
щодо фінансового 
моніторингу діяльності 
професійних учасників 
фондового ринку»  

21.04.2011 
Проект №7051-
д 
 
 
 

Вручені 
пропозиції 

Президента до 

Пеклушенко 
О.М. (Партія 

регіонів)  

За: 259 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (5/68) 
 

Проектом Закону України пропонується внести зміни до 
статей 16 та 27 Закону України “Про цінні папери та 
фондовий ринок” щодо: 
- можливості створення за межами України філій і 
представництв професійних учасників фондового ринку за 
погодженням та у порядку, встановленому Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, та за умови 
додержання ними вимог щодо організації фінансового 
моніторингу за межами України; 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 закону 
(31.05.2011) 

- передбачення умовою отримання ліцензії та здіснення 
професійної діяльності на фондовому ринку - відсутність 
володіння значною часткою у статутному капіталі 
професійних учасників фондового ринку особами, які 
мають непогашену та не зняту судимість за злочини у 
фінансовій та службовій сферах. 

84. «Про внесення змін до 
статті 1 Закону України 
"Про 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування на 
випадок безробіття" 
(щодо підрозділів 
цивільного захисту)» 

21.04.2011 
Закон №3280-VI 
 
  
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 286 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(179/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(24/105) 
2. НУНС 
(13/68) 

 

У законопроекті пропонується виключити з пункту 3 та 
абзацу третього пункту 10 статті 1 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття”, в яких визначається коло осіб, на 
яких поширюються норми цього закону, слова “військ 
цивільної оборони”, замінивши їх словами “органів і 
підрозділів цивільного захисту”.  

85.  «Про органічне 
виробництво» 

 

21.04.2011 
Проект №7003 
 
 

Вручено 
висновок з 

підтримкою 
пропоз. 

Президента 
(17.06.2011) 

Литвин Ю.О. 
(Народна 
Партія), 

Томенко М.В. 
(Позафракцій

ний)  

За: 286 голосів. 
1. Партія регіонів 

(175/189) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (17/20) 

1. БЮТ 
(27/105) 
2. НУНС 
(10/68) 

 
 

У проекті пропонується включити до Закону України “Про 
тваринний світ” нову статтю, присвячену науковим 
дослідженням у сфері охорони та раціонального 
використання об‘єктів тваринного світу.  Ця стаття 
деталізує й конкретизує базове положення статті 37 
зазначеного Закону, яка до складу заходів з забезпечення 
охорони тваринного світу відносить “організацію наукових 
досліджень, спрямованих на обґрунтування заходів щодо 
охорони тваринного світу”. 

86.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
оподаткування УЄФА»  

 

21.04.2011 
Закон №3292-VI 
  
  
  
 
 

Повернуто з 
підписом від 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 266 голосів. 
1. Партія регіонів 

(170/189) 
3. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(1/105) 

2. НУНС 
(20/68) 

 
 
 

У законопроекті пропонується:  
1) тимчасово до 1 вересня 2012 року звільнити від 
оподаткування ПДВ операції з постачання УЄФА квитків 
та послуг, які є невід’ємною частиною такого квитка у 
зв’язку з проведенням фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу в Україні;  
2) на період проведення фінальної частини зазначеного 
чемпіонату проектом пропонується звільнити від 
оподаткування дохід (прибуток) УЄФА, у тому числі 
отриманий і від продажу комерційних прав;  
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

Президента 
(20.05.2011) 

3) не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб 
заробітну плату, відшкодування видатків та добових, що 
сплачені на території України або за її межами (крім 
резидентів України) у період підготовки в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу. 

87.  «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
увічнення Перемоги у 
Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років" 
(щодо порядку 
офіційного 
використання копій 
Прапора Перемоги)»  

21.04.2011 
Закон №3298-VI 
  
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

Царьков Є.І. 
(КПУ), 

Цибенко П.С. 
(КПУ), 

Кузьмук О.І. 
(Партія 

регіонів), 
Гриневецький 
С.Р. (Народна 

Партія) 

За: 260 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(184/189) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (14/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (9/68) 
 
 

У законопроекті пропонується визнати на законодавчому 
рівні Прапор Перемоги символом перемоги радянського 
народу та його армії і флоту над фашистською 
Німеччиною у роки Великої Вітчизняної війни та 
розширити основні форми увічнення Перемоги та подвигу 
народу-переможця шляхом офіційного використання копій 
Прапора Перемоги під час урочистих заходів, 
присвячених Дню Перемоги. 

88. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
інсайдерської 
інформації»  

 

22.04.2011 
Закон №3306-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/189) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (16/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (4/68) 
 
 
 

У проекті пропонується внести зміни до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, Кримінального 
кодексу України, Законів України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про цінні 
папери та фондовий ринок»,  спрямовані на 
вдосконалення  положень цих законодавчих актів щодо 
недопущення використання інсайдерської інформації на 
фондовому ринку України. 

89.  «Про чисельність 
Збройних Сил України 
на 2011 рік»  

 

12.05.2011 
Закон №3312-VI 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.06.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.)  

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/189) 
2. КПУ (23/25) 

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

 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (2/68) 
 
 

Законопроект передбачає приведення чисельності 
Збройних Сил України станом на 31 грудня 2011 року до 
192 тис. осіб, у тому числі до 
144 тис. військовослужбовців. 

90. «Про схвалення 
рішення Президента 

12.05.2011 
Закон №3313-VI 

Президент 
України 

За: 269 голосів. 
1. Партія регіонів 

1. БЮТ 
(1/105) 

Проектом пропонується схвалити рішення Президента 
України про допуск на територію України підрозділів 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

України про допуск 
підрозділів збройних 
сил інших держав на 
територію України у 
2011 році для участі у 
багатонаціональних 
військових навчаннях» 

 

 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(20.05.2011) 

(Янукович 
В.Ф.) 

(180/189) 
2. НУНС (42/68) 

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

 

2. КПУ (0/25) 
 

збройних сил інших країн для участі у дванадцяти 
багатонаціональних військових навчаннях відповідно до 
пункту 23 частини першої статті 85 та статті 93 Конституції 
України, статті 8 Закону України «Про порядок допуску та 
умови перебування підрозділів збройних сил інших 
держав на території України», статті 8 Закону України 
«Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
організацією і правоохоронними органами держави». 

91. «Про оголошення 
природних територій 
міста Хмільника 
Вінницької області 
курортом державного 
значення»  

12.05.2011 
Закон №3318-VI 
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 265 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(174/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ 
(6/105) 

2. НУНС 
(14/68) 

 

У законопроекті пропонується оголосити природні 
території міста Хмільника Вінницької області курортом 
державного значення – курортом Хмільник, а  також 
затвердити межі округу і зон санітарної охорони курорту 
Хмільник, що додаються до проекту. 

92.  «Про деякі питання 
заборгованості за 
спожитий природний 
газ та електричну 
енергію» 

 

12.05.2011 
Закон №3319-VI 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.06.2011) 

Пеклушенко 
О.М. (Партія 

регіонів), 
Олійник В.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 253 голоси. 
1. Партія регіонів 

(179/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (2/68) 

У законопроекті пропонується списати заборгованість  за 
спожитий газ і електроенергію, що утворилась станом на 
1 січня 2010 року, між господарюючими суб’єктами 
України, які  виробляють, транспортують та постачають 
теплову та електричну енергію, надають послуги з 
диспетчерського управління об’єднаною енергетичною 
системою незалежно  від форм власності. 

93.  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України (щодо питань 
оподаткування 
природного газу та 
електричної енергії)»  

 

12.05.2011 
Закон №3320-VI 
 
 
  
 
 

Пеклушенко 
О.М. (Партія 

регіонів), 
Олійник В.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 263 голоси. 
1. Партія регіонів 

(186/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (4/68) 
 
 

У законопроекті пропонується списати: 
- податковий борг станом на 1 січня 2011 року 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», її 
дочірніх підприємств ДК «Газ України», ДК «Укртрансгаз», 
ДК «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз» та 
суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання 
природного газу за регульованим тарифом  перед 
бюджетом; 
- реструктуризовані суми податків та зборів на умовах 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.06.2011) 

Закону України від 23.06.2005 №2711-ІV «Про заходи, 
спрямовані на забезпечення сталого функціонування 
підприємств паливно-енергетичного комплексу» 
підприємствам виробникам електричної енергії; 
 - податковий борг суб’єктів господарювання, що 
здійснюють постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом перед бюджетом; 
- визначені станом на 1 січня 2011 року контролюючими 
органами неузгоджені грошові зобов’язання та пені 
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та 
її дочірніх підприємств ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", 
ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ДП 
"Енергоринок", за якими тривають процедури 
адміністративного або судового оскарження; 
- визначені контролюючими органами неузгоджені грошові 
зобов’язання та пені суб’єктів господарювання, що 
здійснюють постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом, через наявність небалансу 
технологічних витрат електроенергії, що відносяться до 
періодів до 1 січня 2011 року та за якими тривають 
процедури адміністративного або судового оскарження; 
- розстрочені Національній акціонерній компанії "Нафтогаз 
України" податкові зобов’язання (з урахуванням 
процентів, нарахованих на такі розстрочені суми) з 
податку на прибуток та податку на додану вартість. 

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

 

12.05.2011 
Закон №3322-VI 
 
  
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 279 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(175/189) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

1. БЮТ 
(28/105) 

2. НУНС (4/68) 
 
 

Законопроектом пропонується внести зміни:  
- до Господарського кодексу України, якими 
передбачається, що об'єкти державної власності, що 
мають загальнодержавне значення та не підлягають 
приватизації, не можуть бути внесені в спільну діяльність;  
- до Цивільного кодексу України - установлюється, що 
державне майно, яке передається в спільну діяльність, не 
змінює форму власності;  
- до Закону України “Про управління об’єктами державної 
власності” - у частині надання повноважень Кабінету 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 
 
 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(09.06.2011) 

Міністрів України щодо затвердження порядку укладання 
договорів про спільну діяльність та типового договору про 
спільну діяльність для суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки;  
- до положень, що регулюють питання визначення 
вартості об’єктів державної власності, що передається як 
внесок у спільну діяльність, яке оцінюється за ринковою 
вартістю, а 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. 

95. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
клінічних випробувань 
лікарських засобів»  

 

12.05.2011 
Закон №3323-VI 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 258 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(177/190) 
3. КПУ (25/25) 

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

 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(11/68) 

 
 

1. У законопроекті пропонується визначити порядок 
проведення клінічних випробувань лікарських засобів 
окремо для повнолітніх дієздатних осіб, малолітніх та 
неповнолітніх осіб, а також для осіб, визнаних у судовому 
порядку недієздатними. 
2. Передбачається, що випробування лікарських засобів 
за участю малолітніх та неповнолітніх осіб можуть 
проводитися лише у разі, коли «лікарський засіб 
призначений для лікування дитячих захворювань або 
коли метою клінічних випробувань є оптимізація 
дозування чи режиму застосування лікарського засобу 
для малолітніх або неповнолітніх осіб». 
3. Пропонується встановити, що клінічні випробування 
лікарських засобів за участю малолітньої особи можуть 
проводитися за наявності письмової згоди її батьків та за 
умови надання малолітній особі відповідної інформації у 
доступній для неї формі, а за участю неповнолітньої 
особи — за наявності її письмової згоди та письмової 
згоди її батьків, а також заборонити проведення клінічних 
випробувань лікарських засобів за участю малолітньої 
або неповнолітньої особи, яка не має батьків. 
4. За проектом клінічні випробування лікарських засобів 
за участю особи, яка судом визнана недієздатною, можуть 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

підписом від 
Президента 
(02.06.2011) 

проводитися лише у випадках, коли лікарський засіб 
призначений для лікування психічних захворювань, за 
умови наукового обґрунтування переваги можливого 
успіху зазначених випробувань над ризиком спричинення 
тяжких наслідків для здоров’я або життя такої особи та за 
наявності письмової згоди її опікунів. 

96. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
тваринний світ" (щодо 
посилення заходів по 
боротьбі з 
браконьєрством)» 

12.05.2011 
Закон №3325-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(02.06.2011) 

Томенко М.В. 
(Позафракцій

ний), 
Семинога А.І. 
(Позафракцій

ний), 
Даниленко 
В.А. (КПУ), 

Горошкевич 
О.С. (Партія 

регіонів) 

За: 284 голоси. 
1. Партія регіонів 

(173/189) 
2. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ 
(33/105) 

2. НУНС (7/68) 

У проекті пропонується доповнити Закон України “Про 
тваринний світ” положеннями, які визначають склад 
знарядь добування об‘єктів тваринного світу, що 
заборонені для виготовлення, збуту та застосування  в 
Україні (отруйні принади, колючі, давлячі та 
капканоподібні знаряддя лову, електроловильні системи, 
вибухові речовини, пташиний клей та синтетичні сітки), а 
також  встановлюють заборону на ввезення в Україну 
відповідних знарядь добування об‘єктів тваринного світу. 

97. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо кількості 
учасників товариства з 
обмеженою 
відповідальністю)»  

 

12.05.2011 
Закон №3326-VI 
 
   

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.06.2011) 

Черноморов 
О.М. (Партія 

регіонів), 
Воропаєв Ю.М. 

(Партія 
регіонів)  

За: 247 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

 
 

1. БЮТ 
(5/105) 

2. НУНС (1/68) 
 
 

У проекті пропонується збільшити максимальну кількість 
учасників товариства з обмеженою відповідальністю з 10 
до 100, а також розстрочити до п’яти років строк 
збільшення розміру статутного капіталу при перетворенні 
товариства з обмеженою відповідальністю у акціонерне 
товариство. 

98.  «Про внесення змін до 
Господарського 
процесуального 
кодексу України щодо 
процесуального 
правонаступництва»  

 

12.05.2011 
Закон №3329-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.06.2011) 

Притика Д.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 280 голосів. 
1. Партія регіонів 

(173/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ 
(33/105) 

2. НУНС (5/68) 
 

Запропонована редакція статті 25 Господарського 
процесуального кодексу України суттєво розширяє 
можливості процесуального правонаступництва на будь-
якій стадії судового процесу. 
 

99.  «Про внесення змін до 12.05.2011 Кабінет За: 253 голоси.  1. У законопроекті вносяться зміни до Законів України 



Аналіз законів України, прийнятих Верховною Радою України  шостого скликання протягом восьмої сесії  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011 
 

40 

№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

деяких законів України 
з питань 
бухгалтерського 
обліку» 

 

Закон №3332-VI 
 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.06.2011) 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

1. Партія регіонів 
(178/189) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (4/68) 
 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» та  «Про банки і банківську діяльність», якими 
передбачається врегулювати порядок  переходу учасників 
фінансового ринку на міжнародні стандарти фінансової 
звітності.  
2. Пропонується визначити: поняття «міжнародні 
стандарти фінансової звітності»; облікову політику 
підприємства;   порядок застосування міжнародних 
стандартів; термін та місце оприлюднення річної 
фінансової звітності та річної консолідованої фінансової 
звітності разом з аудиторським висновком. 

100. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
посилення 
відповідальності 
посадових осіб органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування»  

 

12.05.2011 
Проект №7497 
 
 
 

Вручено 
висновок з 

підтримкою 
пропоз. 

Президента 
(05.07.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 247 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (3/68) 
 

Законопроектом пропонується внести зміни до ст. 41 
Кодексу законів про працю України в частині її 
доповнення новою підставою для розірвання трудового 
договору з посадовою особою у разі повторного 
порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, 
державної регуляторної політики та з питань видачі 
документів дозвільного характеру, та до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за порушення законодавства, яким 
регулюється порядок видачі документів дозвільного 
характеру, ліцензій, а також порушення законодавства у 
сфері державної регуляторної політики та про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів. 

101. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів (щодо 
вдосконалення 
організаційно-
правових основ 
боротьби зі 
злочинністю та 
корупцією)» 

12.05.2011 
Закон №3334-VI 
 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(02.06.2011) 

Малишев В.С. 
(Партія 

регіонів), 
Грицак В.М. 

(Партія 
регіонів), 
Бевз В.А. 

(КПУ), 
Гусаров С.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 273 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(157/189) 
2. КПУ (22/25) 

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

1. БЮТ 
(46/105) 

2. НУНС (4/68) 
 

Даним законопроектом пропонується виділити Службу 
внутрішньої безпеки із складу Головного управління по 
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства 
внутрішніх справ України і законодавчо закріпити 
самостійність службової діяльності підрозділів 
внутрішньої безпеки та підпорядкувати вказану Службу 
безпосередньо Міністру внутрішніх справ України, у 
зв’язку з чим передбачається внесення змін до статей 2 
та 7 Закону України “Про міліцію”, статті 7 Закону України 
“Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю”, статей 5 та 9 Закону України 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

“Про оперативно-розшукову діяльність”. 
102. «Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо вдосконалення 
порядку випуску 
видавничої продукції 
на умовах державного 
замовлення» з 
пропозиціями 
Президента України від 
12.03.2011 

12.05.2011 
Закон №3352-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(02.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 249 голосів. 
1. Партія регіонів 

(176/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (2/68) 
 
 

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до 
законів України “Про видавничу справу” та “Про державну 
підтримку книговидавничої справи в Україні” встановити 
порядок випуску та розповсюдження видавничої продукції 
на умовах державного замовлення та врегулювати 
взаємовідносини між замовниками і виконавцями 
державного замовлення. 
 

103. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
військовий обов'язок і 
військову службу"» з 
пропозиціями 
Президента України від 
11.01.2011 

 

12.05.2011 
Закон №3353-VI 
 
  
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Тимошенко 
Ю.В.) 

За: 257 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (4/68) 
 
 
 

Проектом Закону передбачено внесення змін до Закону 
України від 4 квітня 2006 року № 3597-ІV «Про військовий 
обов’язок і військову службу» в частині, що стосується 
підготовки військових фахівців для Збройних Сил України, 
порядку укладання контракту про проходження військової 
служби на офіцерських посадах курсантами, 
відшкодування державі шкоди у разі розірвання 
військовослужбовцями першого контракту за 
нереабілітуючими підставами та удосконалення 
регламентації ряду інших питань, які виникли під час 
практичного застосування даного закону. 

104. «Про внесення зміни 
до статті 143 Сімейного 
кодексу України щодо 
обов'язку батька 
забрати дитину з 
пологового будинку» з 
пропозиціями 
Президента України від 
вiд 02.04.2011   

12.05.2011 
Закон №3354-VI 
 
   

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(01.06.2011) 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів)   

За: 267 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(180/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(13/68) 

 
 

Зміст законопроекту полягає у доповненні частини другої 
статті 143 СК України положенням, що батько, який не 
перебуває у шлюбі, батьківство якого встановлено, 
зобов’язаний забрати дитину з пологового будинку або з 
іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробила 
мати дитини. 

105. «Про внесення зміни 
до статті 3 Закону 
України "Про 
реструктуризацію 

17.05.2011 
Закон №3360-VI 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 285 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/190) 
2. КПУ (25/25) 

1. БЮТ 
(22/105) 
2. НУНС 
(12/68) 

1. У законопроекті з метою посилення соціального 
захисту населення та спрощення механізму отримання 
субсидії пропонується внести зміни до Закону України 
«Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

заборгованості за 
надані послуги з 
утримання будинків і 
споруд та 
прибудинкових 
територій і комунальні 
послуги, що 
створилася станом на 
1 грудня 2006 року" 
(щодо механізму 
отримання субсидій)»  

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(08.06.2011) 

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

 
 
 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій і комунальні послуги, що утворилася станом на 
1 грудня 2006 року».  
2. Зокрема, у статті 3 цього Закону пропонується вилучити 
норму, якою встановлено, що для надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, у разі наявності заборгованості з 
платежів за житлово-комунальні послуги,  обов'язковою 
умовою є  укладення боржником з підприємством - 
надавачем житлово-комунальних послуг договору про 
реструктуризацію цієї заборгованості». 

106. «Про внесення змін до 
Сімейного кодексу 
України щодо 
особливостей 
усиновлення окремих 
категорій дітей» 

 

19.05.2011 
Закон №3381-VI 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(07.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(166/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

 
1. БЮТ 
(10/105) 
2. НУНС 
(12/68) 

 

1. У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до 
Сімейного кодексу України заборонити усиновлення дітей 
особами, які за станом здоров‘я потребують стороннього 
догляду, особами без громадянства та особами, які 
перебувають у шлюбі з громадянами, які не можуть бути 
усиновлювачами.  
2. Пропонується також встановити, що для взяття 
неповнолітньої дитини на облік дітей,  які можуть бути 
усиновлені, потрібна її згода, якщо за станом здоров’я та 
рівнем  розвитку дитина може її висловити.  
3. Відповідно до законодавчої пропозиції усиновлення 
дитини може здійснюватися без згоди батьків, якщо вони 
протягом двох місяців не забрали її із закладу охорони 
здоров‘я.  
4. Крім того, пропонується доповнити перелік обставин, за 
якими дитина, яка є громадянином України, може бути 
усиновлена іноземцем до закінчення однорічного терміну 
перебування на обліку в урядовому  органі  державного  
управління з усиновлення та захисту прав дитини у 
випадку, коли здійснюється усиновлення всіх рідних 
братів і сестер в одну сім’ю, якщо один або декілька з них 
перебувають на обліку в цьому органі не менш як один 
рік. 

107. «Про внесення зміни 19.05.2011 Мірошниченко За: 242 голоси. 1. БЮТ У проекті пропонується в статті 56 ГПК України уточнити, 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

до статті 56 
Господарського 
процесуального 
кодексу України (щодо 
порядку надсилання 
копії позовної заяви)» 

 

Закон №3382-VI 
  
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.06.2011) 

Ю.Р. (Партія 
регіонів) 

1. Партія регіонів 
(167/190) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

(0/105) 
2. НУНС (7/68) 

 

що позивач, прокурор чи його заступник зобов’язані при  
поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та 
доданих до неї документів листом з оголошеною цінністю 
з описом вкладення чи вручити під розписку, якщо цих 
документів у сторін немає. 

108. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо вдосконалення 
законодавства про 
заборону грального 
бізнесу в Україні» 

 

19.05.2011 
Закон №3383-VI 
  
 

 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(8.06.2011) 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ) 

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. 

109. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
спрощення процедур 
припинення 
юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців»  

 

 
19.05.2011 

Закон №3384-VI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 246 голосів. 
1. Партія регіонів 

(168/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(2/105) 

2. НУНС (8/68) 
 

1. Законопроектом функції надання державному 
реєстратору повідомлень, що підтверджують 
неможливість проведення позапланової перевірки 
контролюючим органом (яка була призначена у зв’язку з 
припиненням суб’єкта господарювання або про усунення 
обставин, що унеможливлювали проведення 
позапланової перевірки) покладено на органи державної 
податкової служби та Пенсійного фонду України.  
2. З дня набрання чинності цим Законом платники 
страхових внесків на загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття, 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням, 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.06.2011) 

нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, 
вважаються платниками єдиного внеску, зняття з обліку 
яких здійснюється Пенсійним фондом України.   
3. Також законопроект передбачає скорочення строків 
проведення перевірок контролюючими органами тих 
суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято 
рішення щодо припинення та приведення їх у 
відповідність до строків, встановлених засновниками 
(учасниками) юридичної особи, судом або органом, що 
прийняв рішення про припинення юридичної особи, або 
фізичною особою-підприємцем для заявлення 
кредиторами своїх вимог та встановлюється єдина 
процедура проведення та оформлення результатів 
перевірок.  
4. За порушення зазначеного механізму взаємообміну 
Проектом Закону встановлюється адміністративна 
відповідальність, що стане додатковими заходами для 
зменшення  корупційних проявів за рахунок виконання 
посадовими особами зазначених вище органів своїх 
повноважень в межах встановлених законом та 
унеможливить тиск контролюючих органів на суб’єктів 
господарювання.  
5. В той же час, встановлюється адміністративна 
відповідальність для голови ліквідаційної комісії, 
ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до 
ліквідації юридичної особи, за не виконання обов’язків 
щодо проведення ліквідації юридичної особи. 
6. Крім того, скасовується необхідність проведення аудиту 
ліквідаційного балансу представниками товариств, що 
використовували спрощену систему оподаткування. 

110. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо збільшення 
обсягів дохідної 

19.05.2011 
Закон №3385-VI 
 

Шевчук О.Б. 
(БЮТ) 

За: 239 голосів. 
1. Партія регіонів 

(163/190) 
2. КПУ (25/25) 

 
1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (7/68) 

У законопроекті пропонується внести зміни до законів 
України «Про банки і банківську діяльність», «Про 
введення мораторію на примусову реалізацію майна», 
«Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

частини бюджетів 
фондів 
загальнообов'язкового 
державного 
соціального 
страхування в умовах 
подолання наслідків 
світової фінансової 
кризи)» 

 
 
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(8.06.2011) 

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

 

 функціонування підприємств паливно-енергетичного 
комплексу», «Про виконавче впровадження» та «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом», спрямовані на недопущення утворення 
заборгованості зі страхових виплат у системі 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та збільшення доходної частини фондів 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 

111. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та 
затвердження ставок 
вивізного 
(експортного) мита на 
деякі види зернових 
культур»  

19.05.2011 
Закон №3387-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 226 голоси. 
1. Партія регіонів 

(177/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (2/68) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/20) 

1. У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового 
кодексу України пропонується підвищити ставки: рентної 
плати за видобуток нафти на території України та плати 
за користування надрами для видобування корисних 
копалин; збору у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на електричну енергію.  
2. Крім того пропонується запровадити вивізне мита на 
деякі види зернових культур (до яких мають належати 
пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), полба; ячмінь; 
курудудза). 

112. «Про внесення змін до 
Кримінально-
процесуального 
кодексу України (щодо 
участі народних 
засідателів)» 

 

19.05.2011 
Закон №3388-VI 
 
   

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(7.06.2011) 

Пилипенко 
В.П. 

(Позафракцій
ний)  

За: 239 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(182/190) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (5/68) 
3. КПУ (0/25) 

 
 

Проектом пропонується внести зміни до Кримінально-
процесуального кодексу України, якими ліквідувати 
інститут народних засідателів у кримінальному процесі, а 
справи, які на сьогоднішній день підсудні складу суду за їх 
участю, передати до компетенції складу суду, що 
утворюється з трьох професійних суддів. 

113. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
упорядкування 
функцій органів 
державного нагляду в 
електроенергетиці» 

19.05.2011 
Проект №8152 
 
 

Вручені 
пропозиції 

Президента до 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(179/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (3/68) 
 
 

Законопроект передбачає упорядкування діяльності 
органів державного нагляду в електроенергетиці, зміну їх 
функції, зменшення тиску на суб'єктів господарювання та 
підвищення їх відповідальності за дотримання вимог 
чинного законодавства. Для цього у законопроекті 
пропонується внести зміни та доповнення до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення та законів 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

закону 
(14.06.2011) 

України «Про електроенергетику» і «Про 
теплопостачання». 

114. «Про відповідальність 
за шкоду, завдану 
внаслідок дефекту в 
продукції»  

 

19.05.2011 
Закон №3390-VI 
 
  
  
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(10.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 241 голос. 
1. Партія регіонів 

(176/190) 
2. КПУ (20/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (2/68) 
 
 
 

Законопроект передбачає: 
1) адаптацію законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу про відповідальність за дефектну 
продукцію; 
2) запровадження європейського принципу 
відповідальності без вини виробника за шкоду, завдану 
внаслідок дефекту в продукції, що введена ним в обіг; 
3) забезпечення ефективного балансу між обов’язком 
виробника відшкодувати шкоду, завдану внаслідок 
дефекту у введеній ним в обіг продукції, та правом 
споживача чи користувача відповідної продукції на 
відшкодування такої шкоди; 
4) усунення неузгодженості між нормами Цивільного 
кодексу України та Закону України "Про захист прав 
споживачів", які регулюють цивільні відносини, пов’язані з 
відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок недоліків 
товарів, робіт і послуг (шкоди, завданої дефектною 
продукцією). 

115. «Про перелік 
документів 
дозвільного характеру 
у сфері господарської 
діяльності»  

 

19.05.2011 
Закон №3392-VI 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Королевська 
Н.Ю. (БЮТ), 

Чечетов М.В. 
(Партія 

регіонів) 

За: 260 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(175/190) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
 

1. БЮТ 
(24/105) 

2. НУНС (9/68) 
3. Реформи 

заради 
майбутнього 

(0/20) 
 

1. Законопроектом  затверджується  Перелік документів 
дозвільного характеру, які дають право на провадження 
певних дій щодо здійснення господарської діяльності та 
визначаються об’єкти, на які видаються документи 
дозвільного характеру. 
2. При цьому до вказаного Переліку включаються 
документи дозвільного характеру, необхідність отримання 
яких передбачена виключно законами України, та 
застосування яких є економічно виправданими та 
доцільними. 
3. Проектом  встановлюються положення згідно яких 
забороняється вимагати від суб’єктів господарювання 
отримання документів дозвільного характеру, 
необхідність отримання яких не передбачена Законом, та 
які не внесені до переліку. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(9.06.2011) 

4. Окрім того, з метою уникнення правових колізій в 
подальшому, законопроект містить норму, згідно якої 
зміни до Переліку документів дозвільного характеру 
вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до законів 
України, що регулюють відносини пов’язані з одержанням 
документів дозвільного характеру. 

116. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо нагляду на 
консолідованій 
основі)»  

 19.05.2011 
Закон №3394-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.06.2011) 

Національний 
банк України 
(Стельмах 

В.С.) 

За: 258 голосів. 
1. Партія регіонів 

(183/190) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (6/68) 
 
 
 

1. Законопроектом  визначається сфера нагляду на 
консолідованій основі.  Основним критерієм для 
визначення фінансової групи є відносини  контролю між її 
учасниками. 
2. Законопроектом передбачається розмежування 
повноважень між державними регуляторами щодо 
здійснення нагляду на консолідованій основі залежно від 
виду фінансової групи. 
3. Відповідно до визначених законопроектом положень 
Національний банк України здійснює нагляд на 
консолідованій основі за банківськими групами, Державна 
комісія з регулювання ринків фінансових послуг і 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 
за небанківськими фінансовими групами. 
4. Законопроектом передбачено право державних 
регуляторів з метою здійснення нагляду на консолідованій 
основі встановлювати у межах наданих їм законами 
повноважень відповідні вимоги до банківських груп та 
небанківських фінансових груп. 
5. Законопроектом запроваджуються норми, які 
зобов’язують банківські групи та небанківські фінансові 
групи, їх учасників дотримуватися вимог, установлених 
державними регуляторами. 

117. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення 

19.05.2011 
Закон №3395-VI 
   
 

Повернуто з 

Ляпіна К.М. 
(НУНС) 

За: 237 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(182/190) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(13/68) 

3. КПУ (0/25) 
 

У проекті пропонується викласти у новій редакції ст. 741 
Закону України «Про основи законодавства України про 
охорону здоров‘я», в якій визначається порядок заняття 
діяльністю у сфері народної медицини, а ст. 21 Закону 
України «Про охорону праці» доповнити нормами, в яких 
визначаються підстави для переоформлення, анулювання 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

дозвільних процедур»   

 

підписом від 
Президента 
(8.06.2011) 

 та видачі дублікатів дозволів на початок виконання робіт 
підвищеної небезпеки та початок експлуатації 
(застосування) устаткування підвищеної небезпеки.  

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

19.05.2011 
Закон №3404-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(25.05.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.)    

За: 242 голоси. 
1. Партія регіонів 

(182/190) 
2. Народна Партія (20/20) 

3. Реформи заради 
майбутнього (18/20) 

 
1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(14/68) 

3. КПУ (0/25) 
 
 

Метою законопроекту є схвалення Указу Президента 
України щодо продовження терміну перебування в Кот-
д‘Івуарі української авіаційної групи для надання 
підтримки Операції ООН в Кот-д‘Івуарі на період до 30 
вересня 2011 року із збільшенням загальної чисельності 
до 70 осіб зі складу миротворчого контингенту України у 
Ліберії. 
 

119. «Про внесення змін до 
статті 20 Закону 
України "Про 
військовий обов'язок і 
військову службу" » 

 

19.05.2011 
Закон №3409-VI 
  

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(9.06.2011) 

Гриценко А.С. 
(НУНС), 

Кузьмук О.І. 
(Партія 

регіонів)  

За: 291 голос. 
1. Партія регіонів 

(179/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(30/105) 
2. НУНС 
(13/68) 

 

Законопроект спрямований на збільшення з 23-х до 30 
років для військовослужбовців за контрактом віку, до 
якого вони мають право на вступ для вищих навчальних 
військових закладів. 

120. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
оперативно-розшукову 
діяльність" (щодо 
узгодження строку 
перевірки громадян у 
зв'язку з допуском їх 
до державної 
таємниці)» 

19.05.2011 
Закон №3412-VI 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(7.06.2011) 

Скибінецький 
О.М. (БЮТ)  

За: 297 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/189) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(30/105) 
2. НУНС 
(17/68) 

 
 

Законопроектом пропонується збільшити передбачений ч. 
4 ст. 9 Закону України “Про оперативно-розшукову 
діяльність” строк перевірки громадян у зв’язку з допуском 
їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними 
матеріалами та на ядерних установках з одного до двох 
місяців. 

121. «Про внесення змін до 
статті 254 Кодексу 
адміністративного 
судочинства України 
(щодо набрання 

19.05.2011 
Закон №3422-VI 
 

 
 

Комар М.С. 
(Партія 

регіонів), 
Притика Д.М. 

(Партія 

За: 279 голосів. 
1. Партія регіонів 

(177/189) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 

1. БЮТ 
(26/105) 

2. НУНС (5/68) 
 

Законопроектом запропоновані зміни до статті 254 
Кодексу адміністративного судочинства України, які 
встановлюють порядок набрання законної сили рішенням 
суду  першої інстанції. Згідно із запропонованою 
редакцією частини першої цієї статті рішення суду 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

судовим рішенням 
законної сили)»  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.06.2011) 

регіонів) 4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

набирає законної сили після спливу строку для подання 
апеляційної скарги, а не після закінчення строку подання 
заяви про апеляційне оскарження. 

122. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів (щодо уточнення 
положень стосовно 
надання 
усиновлювачам 
відпустки для адаптації 
усиновленої дитини)» 

 

19.05.2011 
Проект №7004 
 
 
  
 
 
 
 

Вручено 
висновок з 

підтримкою 
пропоз. 

Президента 
(07.07.2011) 

Колоцей Ю.О. 
(Партія 

регіонів), 
Самойлик 

К.С. (Партія 
регіонів), 

Прутнік Е.А. 
(Партія 

регіонів), 
Плотніков 

О.В. (Партія 
регіонів), 

Скибінецький 
О.М. (БЮТ), 
Литвин Ю.О. 

(Народна 
Партія) 

За: 281 голос. 
1. Партія регіонів 

(179/189) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

 
1. БЮТ 
(25/105) 

2. НУНС (6/68) 
 

1. Проектом пропонується внести зміни до статті 182 
«Відпустки жінкам, які усиновили дітей» Кодексу законів 
про працю України, статті 209 Сімейного кодексу України 
та до статей 17 «Відпустка у зв'язку з вагітністю та 
пологами» та 18-1 «Відпустка у зв'язку з усиновленням 
дитини» Закону України «Про відпустки», якими 
передбачити чітке законодавче закріплення соціальних 
гарантій для усиновлювачів, які усиновляють дитину 
старше двох місяців, але молодше трьох років незалежно 
від місця перебування дитини на момент усиновлення та 
віку дитини. 
2. Крім того, положеннями проекту Закону вноситься 
уточнення, що відпустка у зв’язку з усиновленням дитини 
надається особі, яка усиновила дитину – сироту або 
дитину, позбавлену батьківського піклування, що має 
сприяти активізації  процесу  усиновлення громадянами 
України та зменшення в державі соціально  напруги і 
кількості дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

123. «Про фінансове 
оздоровлення 
державного 
підприємства 
"Виробниче 
об'єднання Південний 
машинобудівний завод 
імені О.М.Макарова"»  

 

19.05.2011 
Закон №3396-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(8.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 296 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/190) 
2. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ 
(29/105) 
2. НУНС 
(14/68) 

 

У законопроекті пропонується реструктуризувати на 10 
років заборгованість державного підприємства 
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова» перед державою за кредитом, 
залученим 2 лютого 2004 р. у компанії “Colvis Finance 
Limited” (Великобританія) під державну гарантію та надати 
цьому підприємству державну підтримку у вигляді 
компенсації відсоткових ставок за кредитами, що 
залучаються підприємством для виконання своїх 
зобов’язань у рамках реалізації міжнародних договорів 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, за рахунок коштів, передбачених у законі 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

про Державний бюджет України на відповідний рік. 
124. «Про внесення зміни 

до статті 290 
Цивільного кодексу 
України (щодо 
відомостей про 
донора)»  

 

31.05.2011 
Закон №3436-VI 
  
   

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 262 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(184/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (8/68) 
 

У проекті пропонується внести зміни до частини третьої статті 
290 Цивільного кодексу України, які спрямовані на виконання 
вимог Резолюції Ради Європи № (78) 29 щодо приведення у 
відповідність законодавства держав-учасниць з питань 
регулювання відносин донора та реципієнта. 

125. «Про внесення зміни 
до статті 2 Закону 
України "Про основні 
засади державного 
нагляду (контролю) у 
сфері господарської 
діяльності" (щодо 
державного 
експортного 
контролю)» 

31.05.2011 
Закон №3437-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 257 голосів. 
1. Партія регіонів 

(179/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (7/68) 
 
 

У проекті пропонується встановити, що дія Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності» не поширюється на 
державний експортний контроль. 

126. «Про внесення змін до 
статті 19 
Господарського 
процесуального 
кодексу України (щодо 
процесуального 
статусу судді)»  

31.05.2011 
Закон №3445-VI 
  
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(22.06.2011) 

Притика Д.М. 
(Партія 

регіонів) 

За: 255 голосів. 
1. Партія регіонів 

(181/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС (1/68) 
 
 
 

Законопроектом запропоновані зміни до статті 19 
Господарського процесуального кодексу України, якими 
пропонується закріпити, що процесуальний статус судді 
визначається Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів». 

127. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України в частині 
видачі особи 
(екстрадиції)»  

2.06.2011 
Закон №3453-VI 
 
 
 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

  
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.06.2011) 

 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. 

128. «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 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. 

129. «Про внесення змін до 
статті 18 Закону 

2.06.2011 
Закон №3455-VI 

Кабінет 
Міністрів 

За: 270 голосів. 
1.  Партія регіонів 

1. БЮТ 
(18/105) 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 18 
Закону України ,,Про міліцію” нормою, якою 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

України "Про міліцію" 
(щодо підготовки 
фахівців)»  

 

 
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(21.06.2011) 

України 
(Азаров М.Я.) 

(180/191) 
2. КПУ (23/25) 

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

 

2. НУНС (8/68) 
 

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.  

130. «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.  
2. Крім того, посилюються вимоги щодо сплати штрафів 
та пені. 

131. «Про безоплатну 
правову допомогу»  

 

2.06.2011 
Закон №3460-VI 
 
 
  
 
 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.06.2011) 

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.  
 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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

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. 

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

 

2.06.2011 
Закон №3461-VI 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.06.2011) 

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. 

133. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо регулювання 
ринків фінансових 
послуг»  

2.06.2011 
Закон №3462-VI 
 
  

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(30.06.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 261 голос. 
1.  Партія регіонів 

(182/191) 
2. КПУ (24/25) 

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

 

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 
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. 

134. «Про внесення змін до 
статті 2 Закону України 
"Про першочергові 

2.06.2011 
Закон №3463-VI 
 

Кабінет 
Міністрів 
України 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(178/191) 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

заходи щодо 
запобігання 
негативним наслідкам 
фінансової кризи та 
про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України" (щодо 
викупу облігацій)» 

 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(22.06.2011) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

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». 

135. «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 
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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

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. 

136. «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. 

137. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
пенсії за особливі 
заслуги перед 
Україною" (щодо 
матерів, які мають 
п'ятеро і більше дітей)» 

 

14.06.2011 
Закон №3496-VI 
 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(5.07.2011) 

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 
майбутнього (19/20) 

 
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 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. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

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

 

16.06.2011 
Закон №3521-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.07.2011) 

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 
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. 

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

16.06.2011 
Закон №3522-VI 
 
 
 Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.07.2011) 

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. 

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

16.06.2011 
Закон №3523-VI 
  
 
 
 

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 
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СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

господарств»  

 

 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(14.07.2011) 

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.    

141. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо діяльності 
наукових парків»  

 

16.06.2011 
Закон №3524-VI 
 
  
  
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(7.07.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(172/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

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

 

16.06.2011 
Закон №3525-VI 
 
 
   

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(5.07.2011) 

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,  
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СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

враховуючи тих, що передані їм під опіку і піклування». 
143. «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 
Закон №3526-VI 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(5.07.2011) 

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

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

 

16.06.2011 
Проект №2788 
   
 
 
 
 
 
 

Передано на 
розгляд 

комітету 
(08.07.2011) 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

нормативних документів. 
145. «Про внесення змін до 

статті 48 Гірничого 
Закону України (щодо 
соціальних гарантій 
працівникам гірничих 
підприємств)» 

 

16.06.2011 
Проект № 6437 
  

Передано на 
розгляд 

комітету 
(07.07.2011) 

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. 

146. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України у зв'язку 
з ратифікацією Другого 
додаткового протоколу 
до Європейської 
конвенції про взаємну 
допомогу у 
кримінальних справах» 

 

16.06.2011 
Закон №3529-VI 

 
 
 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(6.07.2011) 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.) 

За: 254 голоси. 
1. Партія регіонів 

(181/191) 
2. КПУ (25/25) 

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

147. «Про Раду міністрів 
Автономної Республіки 
Крим» 

16.06.2011 
Закон №3530-VI 
 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

(7.07.2011) забороною організації і проведення азартних ігор на 
території України. 

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

16.06.2011 
Закон №3531-VI 
 

 
Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(7.07.2011) 

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. 

149. «Про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення щодо 
посилення 
відповідальності за 
забруднення лісів» з 
пропозиціями 
Президента України від 
2.06.2011 

16.06.2011 
Закон №3532-VI 
 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(5.07.2011) 

Павловський 
А.М. (БЮТ) 

За: 308 голосів. 
1. Партія регіонів 

(184/191) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (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 
речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими 
викидами, відходами і покидьками та засмічення лісу 
відходами. 

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

 

16.06.2011 
Закон №3533-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(5.07.2011) 

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. 

151. «Про внесення змін до 
статті 17-1 Закону 
України "Про 
електроенергетику" 
(щодо умов 
стимулювання 

17.06.2011 
Закон №3549-VI 
 
  
  

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 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

виробництва 
електроенергії з 
альтернативних 
джерел)» 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(7.07.2011) 

майбутнього 
(0/20) 

 
 

електроенергетики, що виробляють електричну енергію з 
використанням альтернативних джерел енергії. 

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

17.06.2011 
Закон №3550-VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(7.07.2011) 

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.  
 

153. «Про внесення змін до 
Закону України "Про 
угоди про розподіл 
продукції" (щодо 
державних гарантій)»  

 

17.06.2011 
Закон №3553-VI 
  
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(8.07.2011) 

Горошкевич 
О.С.  

(Партія 
регіонів)  

За: 256 голосів. 
1. Партія регіонів 

(174/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

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 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. 

154. «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. 

155. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
усунення надмірного 

5.07.2011 
Закон №3565-VI 
 
 

Президент 
України 

(Янукович 
В.Ф.)  

За: 262 голоси. 
1. Партія регіонів 

(177/192) 
2. КПУ (25/25) 

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) 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

державного 
регулювання у сфері 
автомобільних 
перевезень» 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(8.07.2011) 

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

 

 
 

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. 

156. «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. 

157. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо удосконалення 
регулювання у сфері 
захисту економічної 
конкуренції)»  

 

5.07.2011 
Проект №7419 
 
  

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(08.07.2011) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 252 голоси. 
1. Партія регіонів 

(172/192) 
2. КПУ (24/25) 

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

1. БЮТ 
(0/105) 

2. НУНС 
(11/67) 

1. У проекті пропонується уточнити перелік питань, з 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. 

158. «Про особливості 
провадження у 
справах про 
адміністративні 
правопорушення і 
примусове видворення 
іноземців та осіб без 
громадянства під час 
проведення фінальної 

5.07.2011 
Проект №8426 
 
  
 
 

Закон 
направлено на 

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, 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

частини чемпіонату 
Європи 2012 року з 
футболу в Україні»  

 

підпис 
Президенту 
(11.07.2011) 

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. 

159. «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. 

160. «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу 
України (щодо злочинів 
проти життя, здоров'я, 
волі, честі та гідності 
особи)»  

 

5.07.2011 
Проект №7110 
 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(8.07.2011) 

Шемчук В.В. 
(НУНС) 

За: 249 голосів. 
1.  Партія регіонів 

(162/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

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 
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. 

161. «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 

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  
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

годувальника)» 

 

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. 

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

 

5.07.2011 
Проект №8238 
   
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

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 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». 

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

5.07.2011 
Проект №8468 
 
 

 Закон 
направлено на 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 підпис 
Президенту 
(13.07.2011) 

держави. 

164. «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. 

165. «Про внесення змін до 
статті 4 Закону України 
"Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим 
сім'ям" (щодо 
уточнення окремих 
положень)»  

6.07.2011 
Проект №8434 
 
 

 Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(8.07.2011) 

Сушкевич В.М. 
(БЮТ)  

За: 276 голосів. 
1. Партія регіонів 

(162/192) 
2. КПУ (25/25) 

3. Народна Партія (20/20) 
4. Реформи заради 
майбутнього (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 
досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних 
сімей. 

166. «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 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(18.07.2011) 

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. 

167. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 

7.07.2011 
Проект №8403 

Президент 
України 

За: 248 голосів. 
1.  Партія регіонів 

1. БЮТ 
(0/105) 

1. Законопроектомпропонується встановити однаковий 
для всіх комісій: 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

актів України щодо 
національних комісій, 
що здійснюють 
державне регулювання 
природних монополій, 
у сфері зв'язку та 
інформатизації, ринків 
цінних паперів і 
фінансових послуг» 

 

 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(18.07.2011) 

(Янукович 
В.Ф.) 

(181/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

2. НУНС (8/67) 
 

- 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.  

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

 

7.07.2011 
Проект №8602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
Закон 

направлено на 
підпис 

Президенту 
(15.07.2011) 

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. 

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

7.07.2011 
Проект №8603 
  
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

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. 

170. «Про Державний 
земельний кадастр»  

 

7.07.2011 
Проект №8077 
 
   
 
 
 
 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(18.07.2011) 

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. 

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

 

7.07.2011 
Проект №8545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(14.07.2011) 

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 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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

бюджетні відносини, а також уточнення вимог щодо 
фінансово-економічного обґрунтування законопроектів, 
які мають вплив на показники бюджетів. 

172. «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 
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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

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. 

173. «Про біженців та осіб, 
які потребують 
додаткового або 

8.07.2011 
Проект № 7252 
  

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

За: 302 голоси. 
1. Партія регіонів 

(185/192) 
2. КПУ (24/25) 

 
1. БЮТ 
(9/105) 

2. НУНС 

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 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

тимчасового захисту» 

Галузевий  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

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

(32/67) 
 

додаткового або тимчасового захисту, втрати та 
позбавлення цього статусу, а також встановлюється 
правовий статус цих осіб в Україні. 

174. «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. 

175. «Про забезпечення 8.07.2011 Зац О.В. За: 276 голосів. 1. БЮТ Законом передбачається: 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

безпеки та 
громадського порядку 
під час проведення 
масових спортивних та 
фізкультурно-
оздоровчих заходів» 

 

Проект №7137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

(Партія 
регіонів), 

Прасолов І.М. 
(Партія 

регіонів) 

1. Партія регіонів 
(183/192) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

(0/105) 
2. НУНС 
(18/67) 

 

- 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. 

176. «Про судовий збір»  

 

 
8.07.2011 

Проект №7530 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 

Мірошниченко 
Ю.Р. (Партія 

регіонів), 
Пилипенко В.П. 
(Позафракційн

ий), 
 Писаренко 

В.В. 
(Позафракційн

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, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

(15.07.2011) ий) 
177. «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. 

178. «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 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

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. 

179. «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. 

180. «Про впорядкування 8.07.2011 Полянчич За: 277 голосів. 1. БЮТ 1. Проект Закону визначає правові засади регулювання 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

обігу нафтопродуктів» 

 

 

Проект №7484 
 
 
 
 

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

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

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

(0/105) 
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. 

181. «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. 

182. «Про внесення змін до 8.07.2011 Кабінет За: 263 голоси. 1. БЮТ У законопроекті пропонується внести зміни до деяких 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

деяких законодавчих 
актів України з питань 
державних закупівель» 
з пропозиціями 
Президента України від 
14.06.2011 

 

Проект №7532 
 
 
  

Повторно 
прийнято з 

пропозиціями 
Президента 
(08.07.2011) 

Міністрів 
України 

(Азаров М.Я.) 

1. Партія регіонів 
(185/192) 

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

4. Реформи заради 
майбутнього (20/20) 

 

(0/105) 
2. НУНС (9/67) 

 
 
 

законодавчих актів щодо спрощення порядку закупівлі 
підприємствами, уточнення підстав для застосування 
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. 

183. «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». 

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

 

8.07.2011 
Проект №8727 
 
 
 
 
  
 

Закон 
направлено на 

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.  
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

підпис 
Президенту 
(15.07.2011) 

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. 

185. «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. 

186. «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. 

187. «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 

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». 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ1 

ФРАКЦІЇ, 
ЩО НЕ 

ПІДТРИМАЛ
И 

ПРИЙНЯТТ
Я ЗАКОНУ2 

 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

"Спорт")» 
188. «Про внесення змін до 

Закону України "Про 
туризм" щодо 
обов'язковості 
встановлення 
категорій об'єктам 
туристичної 
інфраструктури»  

 

8.07.2011 
Проект №7293 
 
  

Закон 
направлено на 

підпис 
Президенту 
(14.07.2011) 

Зац О.В. 
(Партія 

регіонів), 
Прасолов І.М. 

(Партія 
регіонів) 

За: 273 голоси. 
1.  Партія регіонів 

(187/192) 
2. КПУ (25/25) 

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

 

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 
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 Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
	«Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
	«Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
	«Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
	«Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (щодо захисту якості вітчизняної виноробної продукції і посилення боротьби з її фальсифікацією)»
	«Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо ліцензування оптової торгівлі цукром)»
	«Про внесення зміни до статті 155 Кримінально-процесуального кодексу України (щодо обґрунтованості застосування взяття під варту)»
	«Про внесення зміни до статті 155 Кримінально-процесуального кодексу України (щодо обґрунтованості застосування взяття під варту)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання трудових і службових правовідносин та усунення правових прогалин в законодавстві з питань державної таємниці)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчих листів за рішенням третейських судів»
	«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа)»
	«Про внесення зміни до статті 81 Цивільного процесуального кодексу України (щодо визначення порядку сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді)»
	«внесення змін до статті 6 Закону України "Про третейські суди" (щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" (щодо вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» з пропозиціями Президента України від 11.01.2011
	«Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» з пропозиціями Президента України від 11.01.2011
	«Про внесення змін до законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"» з пропозиціями Президента України від 11.01.2011
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон»
	«Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі»
	«Про внесення змін до статті 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо строку повноважень тимчасової адміністрації)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)»
	«Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" (щодо комплектування складу підрозділів)»
	«Про внесення змін до статті 217 Кримінально-процесуального кодексу України (щодо обов'язків слідчого)»
	«Про внесення змін до статті 217 Кримінально-процесуального кодексу України (щодо обов'язків слідчого)»
	«Про регулювання містобудівної діяльності» з пропозиціями Президента України від 03.02.2011
	«Про регулювання містобудівної діяльності» з пропозиціями Президента України від 03.02.2011
	«Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо декларування наявності цукру» з пропозиціями Президента України вiд 11.01.2011
	«Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів»
	«Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів»
	«Про внесення зміни до Закону України "Про захист рослин"»
	«Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (щодо компетенції центрального органу виконавчої влади із сільського господарства)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплат страхового відшкодування»
	«Про внесення доповнення до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування відповідальності за провадження господарської діяльності із застосуванням принципу мовчазної згоди»
	«Про внесення зміни до Закону України "Про Митний тариф України" щодо ставки на деякі зернові культури»
	«Про внесення зміни до Закону України "Про Митний тариф України" щодо ставки на деякі зернові культури»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим»
	«Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про ветеринарну медицину" (щодо переоформлення та видачі дубліката дозволу)»
	«Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про ветеринарну медицину" (щодо переоформлення та видачі дубліката дозволу)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (щодо вдосконалення процедури утилізації військового майна)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (щодо державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо вдосконалення законодавства з питань електроенергетики в частині встановлення та розмежування відповідальності суб'єктів)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"»
	«Про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам»
	«Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" (щодо відміни вимоги про здійснення перестрахування лише в країнах - членах СОТ)»
	«Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" (щодо відміни вимоги про здійснення перестрахування лише в країнах - членах СОТ)»
	«Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" (щодо порядку оформлення виїзних документів за кордон)»
	«Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо порядку ввезення в Україну лікарських засобів)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації)»
	«Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про міський електричний транспорт" (щодо впровадження Типового договору про організацію надання транспортних послуг)»
	«Про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах»
	«Про внесення змін до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"»
	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо повноважень посадових осіб Військової служби правопорядку у Збройних Силах України)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підсудності спорів)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підсудності спорів)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху)»
	«Про внесення зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини»
	«Про внесення зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (щодо повноважень)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (щодо повноважень)»
	«Про центральні органи виконавчої влади»
	«Про центральні органи виконавчої влади»
	«Про внесення зміни до пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо міжнародного проекту "Циклон-4")»
	«Про внесення зміни до пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо міжнародного проекту "Циклон-4")»
	«Про внесення зміни до статті 19 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" щодо методики розрахунку вартості робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції»
	«Про внесення зміни до статті 19 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" щодо методики розрахунку вартості робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції»
	«Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (щодо оподаткування імпортованих товарів для видавничої діяльності)»
	«Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (щодо промислово-фінансової групи)»
	«Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (щодо промислово-фінансової групи)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції» з пропозиціями Президента України від 06.04.2009
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції» з пропозиціями Президента України від 06.04.2009
	«Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (щодо переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця»
	«Про засади запобігання і протидії корупції в Україні»
	«Про засади запобігання і протидії корупції в Україні»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ставки акцизного податку на бензини та важкі дистилятори)»
	«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника із матеріалами кримінальної справи)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)»
	«Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України (щодо гарантій і компенсацій при службових відрядженнях)»
	«Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України (щодо гарантій і компенсацій при службових відрядженнях)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо імпорту та експорту спирту)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо правочинів стосовно майна неповнолітніх осіб та запобігання проявам корупції при наданні дозволів органами опіки та піклування)»
	«Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про рекламу" (щодо супроводження реклами лікарських засобів попередженням про загрозу самолікування)»
	«Про волонтерський рух»
	«Про оголошення природних територій міста Слов'янська Донецької області курортом державного значення»
	«Про оголошення природних територій міста Слов'янська Донецької області курортом державного значення»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності »
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності »
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва»
	«Про внесення змін до законів України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку»
	«Про внесення змін до законів України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
	«Про внесення змін до Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року"»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин»
	«Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" щодо переважного права творчих спілок на укладення договору оренди приміщень державної або комунальної власності»
	«Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (щодо вимог на заняття нотаріальною діяльністю)»
	«Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про оплату праці" (щодо регулювання фонду оплати праці працівників підприємств-монополістів)»
	«Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (щодо повноважень місцевих державних адміністрацій)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" (щодо вдосконалення окремих положень)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" (щодо вдосконалення окремих положень)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (про заборону приватизації приміщень, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (щодо розширення груп територій, які визнаються депресивними, та надання їм такого статусу)»
	«Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни при сплаті внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування)»
	«Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни при сплаті внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку»
	«Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку»
	«Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (щодо підрозділів цивільного захисту)»
	«Про органічне виробництво»
	«Про органічне виробництво»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування УЄФА»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування УЄФА»
	«Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації»
	«Про чисельність Збройних Сил України на 2011 рік»
	«Про чисельність Збройних Сил України на 2011 рік»
	«Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2011 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях»
	«Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2011 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях»
	«Про оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення»
	«Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію»
	«Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів»
	«Про внесення змін до Закону України "Про тваринний світ" (щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю)»
	«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва»
	«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва»
	«Про внесення змін до деяких законів України з питань бухгалтерського обліку»
	«Про внесення змін до деяких законів України з питань бухгалтерського обліку»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби зі злочинністю та корупцією)»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення» з пропозиціями Президента України від 12.03.2011
	«Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"» з пропозиціями Президента України від 11.01.2011
	«Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"» з пропозиціями Президента України від 11.01.2011
	«Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо обов'язку батька забрати дитину з пологового будинку» з пропозиціями Президента України від вiд 02.04.2011
	«Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і комунальні послуги, що створилася станом на 1 грудня 2006 року" (щодо механізму отримання субсидій)»
	«Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей»
	«Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей»
	«Про внесення зміни до статті 56 Господарського процесуального кодексу України (щодо порядку надсилання копії позовної заяви)»
	«Про внесення зміни до статті 56 Господарського процесуального кодексу України (щодо порядку надсилання копії позовної заяви)»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи)»
	«Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур»
	«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо участі народних засідателів)»
	«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо участі народних засідателів)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування функцій органів державного нагляду в електроенергетиці»
	«Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції»
	«Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції»
	«Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
	«Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо нагляду на консолідованій основі)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо нагляду на консолідованій основі)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур»
	«Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі»
	«Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" »
	«Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" »
	«Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (щодо узгодження строку перевірки громадян у зв'язку з допуском їх до державної таємниці)»
	«Про внесення змін до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України (щодо набрання судовим рішенням законної сили)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо уточнення положень стосовно надання усиновлювачам відпустки для адаптації усиновленої дитини)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо уточнення положень стосовно надання усиновлювачам відпустки для адаптації усиновленої дитини)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо уточнення положень стосовно надання усиновлювачам відпустки для адаптації усиновленої дитини)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо уточнення положень стосовно надання усиновлювачам відпустки для адаптації усиновленої дитини)»
	1. Проектом пропонується внести зміни до статті 182 «Відпустки жінкам, які усиновили дітей» Кодексу законів про працю України, статті 209 Сімейного кодексу України та до статей 17 «Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами» та 18-1 «Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини» Закону України «Про відпустки», якими передбачити чітке законодавче закріплення соціальних гарантій для усиновлювачів, які усиновляють дитину старше двох місяців, але молодше трьох років незалежно від місця перебування дитини на момент усиновлення та віку дитини.



	«Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова"»
	«Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова"»
	«Про внесення зміни до статті 290 Цивільного кодексу України (щодо відомостей про донора)»
	«Про внесення зміни до статті 290 Цивільного кодексу України (щодо відомостей про донора)»
	«Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо державного експортного контролю)»
	«Про внесення змін до статті 19 Господарського процесуального кодексу України (щодо процесуального статусу судді)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в частині видачі особи (екстрадиції)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в частині видачі особи (екстрадиції)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних»
	«Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про міліцію" (щодо підготовки фахівців)»
	«Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про міліцію" (щодо підготовки фахівців)»
	«Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України "Про охорону праці" (щодо штрафних санкцій)»
	«Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України "Про охорону праці" (щодо штрафних санкцій)»
	«Про безоплатну правову допомогу»
	«Про безоплатну правову допомогу»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг»
	«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)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" та інших законодавчих актів України» з пропозиціями Президента України від 11.03.2011
	«Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" та інших законодавчих актів України» з пропозиціями Президента України від 11.03.2011
	«Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо гарантування зобов'язань держави щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо матерів, які мають п'ятеро і більше дітей)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо матерів, які мають п'ятеро і більше дітей)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури посвідчення права власності на землю»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури посвідчення права власності на землю»
	«Про внесення зміни до Закону України "Про ветеринарну медицину" (щодо виробництва та обігу ветеринарних препаратів)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків»
	«Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків»
	«Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" (щодо багатодітних сімей)»
	«Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" (щодо багатодітних сімей)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення та покращення їх соціального захисту)»
	«Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення та покращення їх соціального захисту)»
	«Про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації»
	«Про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації»
	«Про внесення змін до статті 48 Гірничого Закону України (щодо соціальних гарантій працівникам гірничих підприємств)»
	«Про внесення змін до статті 48 Гірничого Закону України (щодо соціальних гарантій працівникам гірничих підприємств)»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах»
	«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах»
	«Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим»
	«Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі»
	«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів» з пропозиціями Президента України від 2.06.2011
	«Про забезпечення комерційного обліку природного газу» з пропозиціями Президента України від 29.04.2011
	«Про забезпечення комерційного обліку природного газу» з пропозиціями Президента України від 29.04.2011
	«Про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" (щодо умов стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (щодо газовидобувних підприємств)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо державних гарантій)»
	«Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо державних гарантій)»
	«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 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 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»



