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Закони та інші нормативно-правові акти,
які прийняті, зареєстровані або набули
чинності у лютому 2016 року
Заборона передачі у користування земель
без проведення земельних торгів

Німецько-український агрополітичний діалог

навцем. Фінансування організації та проведення
земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до
договору. Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів. Ціна продажу земельної ділянки та
інші видатки підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з
дня укладення договору.

Про внесення змін до Земельного кодексу України
щодо проведення земельних торгів № 1012-VIII
(законопроект № 2279 від 03.03.2015), прийнято
Верховною Радою України 18.02.2016 року. Цей
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
Законопроекти, запропоновані у Верховйого опублікування.
Відповідно до Ст. 134 Земельного кодексу України,
передача у користування земельних ділянок державної та комунальної власності без проведення
земельних торгів заборонена. Новий Закон поширює дане регулювання на земельні ділянки для:

ній Раді України у лютому 2016 року
Сільськогосподарські землі

Передача земель резервного фонду у комунальну власність

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо справедливого розподілу земель у процесі приватизації державних
підприємств, установ та організацій № 3866 від
03.02.2016, знаходиться на розгляді у комітетах
- підприємств, установ і громадських організацій у (ініціатори – О.І.Кулініч, С.П.Лабазюк та ін. (партії
«Відродження», «Воля народу», «Блок Петра Посфері культури і мистецтв під творчі майстерні;
рошенка», «Народний Фронт», «Об’єднання «Са- створення озеленених територій загального комопоміч»»))
- державних та комунальних підприємств, бюджетних установ, вищих навчальних закладів, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій
перевищує 60 відсотків.

ристування;

- ведення фермерського господарства громадянами, ведення особистого селянського господарства, садівництва, будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних
гаражів, для сінокосіння і випасання худоби, для
городництва;

Проектом закону пропонується встановити, що у
процесі приватизації земель державних підприємств, установ та організацій землі, з яких формується резервний фонд земель (15% від загальної
площі), мають бути передані у комунальну власність територіальної громади, на території якої
вони розташовані.

- розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції;

Зміни у індексації нормативно-грошової оцінки

- здійснення концесійної діяльності;

Проект Закону про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо призупинення індексації
нормативної грошової оцінки землі з метою збереження виробничого потенціалу вітчизняних підприємств № 3872 від 02.02.2016, знаходиться на
розгляді у комітетах (ініціатори – О.В.Ляшко,
В.В.Галасюк та ін. (партії «Радикальна партія Олега Ляшка», «Самопоміч», «Блок Петра Порошенка», «Народний Фронт»))

Поряд із тим, Законом вводиться додаткова категорія земельних ділянок, які не підлягають
обов’язковому продажу через аукціони: земельні
ділянки, передані громадянам для сінокосіння і
випасання худоби, для городництва. Окрім того,
земельні торги не проводяться при безоплатній
передачі земельних ділянок особам, які мають
статус учасника бойових дій.
Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх вико-

Величину коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель щороку розраховується за
індексом споживчих цін за попередній рік. Так, за
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даними Держкомстату та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України коефіцієнт індексації
нормативної грошової оцінки земель в 2016 році
склав 1,43, а в 2017 році складе 1,12.
Вилучення земельних ділянок для укріплення державного кордону

Німецько-український агрополітичний діалог

Альтернатива до Закону про дитяче харчування

Проект Закону про дитяче харчування № 3808-1
від 09.02.2016, знаходиться на розгляді у комітатах (ініціатори – Н.Ю.Королевська, Ю.В.Солод
(політична партія «Опозиційний Блок»))
Даний проект закону є альтернативним по відношенню до Законопроект № 3808 (див. Випуск 2 за
2016 рік «Огляд аграрного законодавства» АПД).
Метою законопроекту є посилення соціальної
складової Закону України "Про дитяче харчування"
та вимог до його виробництва. Зокрема пропонується:

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права
постійного користування органами Державної прикордонної служби України земельними ділянками
для інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону № 4037 від 08.02.2016,
знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – - залишити забезпечення за рахунок державного
І.В.Фріз та ін. (партія ««Блок Петра Порошенка»))
бюджету дитячим харчуванням дітей, які постЗаконопроектом пропонується поширити сферу дії
Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них
розміщені, які перебувають у приватній власності,
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» на час «особливого періоду». Наразі
дія цього Закону не поширюється на випадки примусового відчуження земельних ділянок в умовах
воєнного чи надзвичайного стану (реквізиції). Запропоновані зміни зумовлені необхідністю вилучення земельних ділянок для виконання органами
Державної прикордонної служби України покладених на них завдань з охорони державного кордону.

раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
(попередній законопроект №3808 пропонує передати це питання на розсуд органів місцевого
самоврядування і надавати фінансування виключно за рахунок місцевих бюджетів);
- посилити у законі соціальний захист дітей із
багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу, дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, та дітей, які є внутрішньо переміщеними особами, шляхом надання їм
безкоштовного дитячого харчування;
- обмежити використання у виробництві дитячого
харчування окремих видів харчових добавок, які
не зареєстровані в Україні.
Зниження ввізного мита на живу худобу

Аграрне законодавство

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу
та шкіряну сировину" (щодо підвищення ефективПроект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом
ності ведення галузі) № 3859 від 03.02.2016, знаУкраїни та Урядом Федеративної Республіки Німеходиться на розгляді у комітетах (ініціатори –
ччина про заснування Німецько-Української проА.П.Яценюк (Кабінет Міністрів України))
мислово-торговельної палати № 0092 від
22.02.2016, знаходиться на розгляді у комітетах Законопроектом вносяться зміни до Закону Украї(ініціатор – А.П.Яценюк (Кабінет Міністрів Украї- ни «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу
та шкіряну сировину». Зокрема митні ставки для
ни))
Створення Німецько-української промислово-торгівельної палати

Проектом Закону передбачається ратифікувати
Угоду між Урядом України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина (від 23.10.2015 року) про
заснування
Німецько-Української
промисловоторговельної палати в м. Києві, яка замінить Бюро
делегата Німецької економіки в Україні.

свійської худоби, крім нетелей та корів масою понад 300 кг для забою та не для забою, а також
для чистопородних племінних овець знижуються з
50 % до 3%. Метою законопроекту є підвищення
економічної зацікавленості вітчизняних товаровиробників у вирощуванні худоби та диверсифікація
ринків збуту українських аграрних продуктів.
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- для захисту лісових насаджень від несанкціонованих рубок;

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмо- - для забезпечення на належному рівні функціової олії у виробництві харчових продуктів № 3871
нування державної лісової охорони, в тому числі
від 02.02.2016, знаходиться на розгляді у комітена виплату заробітної плати;
тах (ініціатори – О.В.Ляшко, В.В.Галасюк, В.І.Вовк - зі створення захисних лісових насаджень та по(партія «Радикальна партія Олега Ляшка»))
лезахисних лісових смуг для попередження
Законопроектом пропонується ввести відповідальність за виробництво, введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, тощо, щодо безпечності та якості. Також пропонується внести зміни
в Закон України «Про молоко та молочні продукти» щодо заборони використання у виробництві
традиційних молочних продуктів пальмової олії; а
в Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів». заборону використання пальмової
олії. За порушення даних норм пропонується призначити штрафи в розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (один
мінімум – 17 грн. (0,5 Євро)).

впливу водної та вітрової ерозії.
Врегулювання господарської діяльності в
садівництві

Проект Закону про садівництво громадян № 4096
від 18.02.2016, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Г.М.Заболотний та І.Г.Кириленко
(партія «Блок Петра Порошенка», «Батьківщина»))
Метою прийняття Закону є визначення організаційних засад раціонального використання земельних ділянок для садівництва. Зокрема, законопроектом врегульовуються:
- майнові відносини садівників та товариств,
- розробка проектів землеустрою,

Фінансова підтримка лісової галузі

Проект Закону про внесення змін до додатка № 3
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо фінансування державних
підприємств, які належать до сфери управління
Державного агентства лісових ресурсів України) №
4064 від 15.02.2016, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатори – О.В.Єднак та ін. (партія
«Блок Петра Порошенка», «Самопоміч», «Народний Фронт», «Відродження»))
Законопроектом запропоновано збільшити видатки
за загальним фондом на суму 422,620 млн. гривень для надання фінансової підтримки державним підприємствам лісової галузі за бюджетною
програмою КПКВК 2805060 «Ведення лісового і
мисливського господарства, охорона і захист лісів
в лісовому фонді».
Зокрема передбачається фінансування заходів:
- протипожежної безпеки в лісових господарствах
півдня та сходу країни;
- з відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування;
- по боротьбі зі шкідниками і хворобами лісу;
- з відтворення державного мисливського фонду;
- з формування і оздоровлення лісів;

- ведення колективного або індивідуального садівництва громадянами
- діяльності садівницьких товариств, створених
протягом останніх 30 років.
Оцінка впливу на довкілля

Проект Закону про оцінку впливу на довкілля №
2009а-д від 22.02.2016, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатор – М.В.Томенко (позафракційний))
Даний законопроект встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля. Він
спрямований на попередження та запобігання
шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, у процесі господарської діяльності, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Окремим блоком в законопроекті
представлений можливий вплив на довкілля з
боку сільського господарства та лісництва.
Зменшення пайового внеску для будівництва сільськогосподарських об’єктів

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
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(щодо граничного розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту замовників
будівництва об'єктів промислового та сільського
господарства) № 4108 від 18.02.2016, знаходиться
на розгляді у комітетах (ініціатори – В.І.Денисеко
та ін. (партії «Блок Петра Порошенка», «Народний
Фронт»))

також Закон України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про державне регулювання
імпорту сільськогосподарської продукції», яким
передбачена норма щодо обов’язкових мінімальних цін на продаж цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» і цукру квоти «А».

Даним законопроектом пропонується зменшити до
1% від вартості інвестиції (наразі діє норма у 10%)
розмір пайового внеску для будівництва об’єктів
промисловості та сільського господарства. Пайова
участь (внесок) у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів
на створення і розвиток інфраструктури.

Уточнення дії тимчасових заходів на час
проведення антитерористичної операції

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції" (щодо уточнення деяких положень) № 3821-1 від 12.02.2016, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори –
М.Найєм та ін. (партії «Блок Петра Порошенка» та
«Народний Фронт»))
У населених пунктах, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, законопроектом пропонується:

Інформування споживачів щодо харчових
продуктів

Проект Закону про інформацію для споживачів - заборонити проведення реєстраційних дій,
щодо харчових продуктів № 4126 від 22.02.2016,
пов’язаних із зміною складу засновників (учасзнаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор –
ників) та керівника юридичної особи;
А.П.Яценюк (Кабінет Міністрів України))
Законопроект спрямований на регулювання правових та організаційних засад забезпечення споживачів інформацією щодо харчових продуктів задля забезпечення високого рівня захисту їхнього
здоров’я, задоволення соціальних та економічних
інтересів.
Метою законопроекту є встановлення вимог до
інформації про харчові продукти, видів надання
обов`язкової інформації, її розміщення, обов`язків
операторів ринку, а також гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу для гарантування права споживачів на інформацію.
Зміна регулювання виробництва та реалізації цукру

Проект Закону про визнання такими, що втратили
чинність, деяких законів України щодо державного
регулювання виробництва і реалізації цукру №
4172 від 29.02.2016, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатор – А.П.Яценюк (Кабінет Міністрів України))
Законопроект відміняє Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»
як такий, що не виконав поставлених завдань, а

- звільнити суб’єктів господарювання від сплати за
користування земельними ділянками державної
та комунальної власності на лінії зіткнення;
- скасувати для суб’єктів господарювання орендну
плата за користування державним та комунальним майном, яке розташоване на лінії зіткнення.
Дані регулювання діють виключно на території,
яка наразі є непідконтрольною українській владі.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції" (щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування)
№ 4048 від 11.02.2016, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатори – В.С.Курило та ін. (партії
«Блок Петра Порошенка», «Самопоміч», «Народний Фронт», «Воля Народу», «Радикальна партія
Олега Ляшка»))
Законопроектом уточняється поширення вище
зазначених заборон та звільнень (Законопроект
№3821-1) на територію крім тієї, на якій здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані у відповідності до
Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня
2015 року № 595-VIII.
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Прозорість поводження з об’єктами державної та комунальної власності

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівності та прозорості доступу суб'єктів господарювання
до об'єктів державного і комунального майна №
4008 від 03.02.2016, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатори – Ю.І.Соловей та С.І.Кіраль
(партії «Блок Петра Порошенка» та «Самопоміч»))
Загальною метою законопроекту є забезпечення
прозорості і рівності у доступі до інформації щодо
об’єктів державного і комунального майна для усіх
зацікавлених осіб, усунення потенційних корупційних ризиків, зловживань та неефективного використання об’єктів.
Окрім іншого, законопроектом передбачається
включення до складу відомостей про земельні
ділянки державної і комунальної власності у електронному реєстрі даних про їхніх власників та користувачів
та
встановлення
порядку
їх
обов’язкового оприлюднення.
Підтримка інвестиційної діяльності у гірських зонах України

Проект Закону про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України № 4102 від 18.02.2016,
знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори –
І.П.Рибак та ін. (партії «Блок Петра Порошенка»,
«Народний Фронт» та позафракційні))
Законопроектом пропонується:
- запровадити систему пільг для інвесторів, яка
підвищення привабливості гірських територій;
- поширити преференційний режим інвестиційної
діяльності на види економічної діяльності та виробництва: (і) націлені на створення робочих
місць для місцевого населення та орієнтовані на
ефективне використання місцевих природних
ресурсів; (іі) відповідають високим екологічним
стандартам і не несуть загрози природним комплексам гір; (ііі) забезпечують продукування
конкурентоспроможних товарів та послуг і сприяють наповненню місцевих бюджетів.
- створити території пріоритетного розвитку для
прискорення економічного розвитку.
На територіях пріоритетного розвитку пропонується встановити спеціальні митні та податкові режи-
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ми, а також механізми відшкодування і дотацій для
затверджених інвестиційних проектів.

Податкове законодавство
Зміни у оподаткуванні податком на додану
вартість (ПДВ) для аграріїв

Проект Закону про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість та забезпечення соціального захисту сільського населення № 3810-1 від
05.02.2016, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатори – О.В.Герега, А.В.Шинькович та ін. (політичні партії «Блок Петра Порошенка», «Народний Фронт», позафракційні))
Законопроект є альтернативним до Проекту Закону №3810 від 25.01.2016 (див. Випуск 2 за 2016
рік «Огляд аграрного законодавства» АПД). Зокрема пропонується:
- визначити ставки ПДВ для операцій з сільськогосподарськими товарами/послугами на рівні 7
%;
- звільнити від ПДВ послуги, які: (і) надають сільськогосподарські товаровиробники в сільській
місцевості, по ремонту закладів культури,
об‘єктів житлово-комунального господарства та
житлового фонду, перебувають у комунальній
власності, (іі) по ремонту місцевих автомобільних доріг та придбання необхідного обладнання
для цього, (ііі) для закладів освіти та охорони
здоров‘я за переліком, який затверджується відповідною місцевою радою;
- звільнити від ПДВ матеріальну допомога у сумі
двох (раніше одного) неоподатковуваних мінімумів, яка надається с\г підприємствами соціально
незахищеним верствам сільського населення та
закладам освіти та охорони здоров‘я; в якості
допомоги надаються продукти харчування власного виробництва та послуги з обробки землі;
- запровадити єдиний публічний Реєстр заяв на
бюджетне відшкодування ПДВ та забезпечити
доступ до інформації, яка в ньому міститься;
- скоротити термін (з п‘яти робочих днів до двох)
протягом якого Державна фіскальна служба має
прийняти рішення про відшкодування сум ПДВ;
- змінити частку податкового кредиту, яка підлягає перерахуванню на спеціальні рахунки підприємств для:
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 операцій з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією
тваринництва) з 50 % до 70%;
 операцій із зерновими і технічними культурами
з 15% до 50%;
- не застосовувати у 2016 році до суб'єктів спец.
режиму ПДВ в сільському, лісовому та рибному
господарствах фінансових санкцій за допущення
помилок у податкових деклараціях.
Зміни у оподаткуванні податком на додану
вартість (ПДВ) для аграріїв

Німецько-український агрополітичний діалог

Заборона скасування спецрежиму ПДВ для
аграріїв до 2020 року

Проект Закону про внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо встановлення до 2020 року
мораторію на скасування спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість сільгоспідприємств) № 4003 від 03.02.2016, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор –
Ю.Г.Гарбуз (партія «Блок Петра Порошенка»))
Метою законопроекту є встановлення заборони на
скасування спеціального режиму оподаткування
ПДВ у сфері сільського господарства до 2020 року.
Окрім цього законопроектом також передбачаються наступні зміни у Податковому кодексі:

Проект Закону про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо захисту прав платників по- - відновлюється звільнення від оподаткування
датку на додану вартість, в тому числі сільгосптооперацій з постачання на митній території України та експорту зернових та технічних культур;
варовиробників № 3851-1 від 04.02.2016, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – - повертається право на автоматичне відшкодуВ.І.Гудзенко, О.Б.Бакуменко та ін. (партії «Блок
вання ПДВ аграріям;
Петра Порошенка», «Відродження», «Самопоміч»,
- відновлюється відкриття спеціальних рахунків в
«Воля народу», «Радикальна партія Олега Ляшсистемі електронного адміністрування податку,
ка», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»»,
замість окремого перерахування коштів до Дер«Народний Фронт», позафракційні))
Законопроект є альтернативним до Проекту Закону №3851 від 29.01.2016 (див. Випуск 2 за 2016
рік «Огляд аграрного законодавства» АПД). Зокрема пропонується:
- заборонити контролюючим органам скасування
податкового кредиту за формальними ознаками;
кредит може скасовуватися виключно у разі виявлення помилки в податковій накладній або у
разі його формування по неоподаткованих операціях;
- запровадити єдиний публічний Реєстр заяв на
відшкодування ПДВ та оприлюднення інформації
щодо стану відшкодування по платниках та сумах;

жавного бюджету;

- у формулі обчислення сум податку для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі виключається овердрафт;
- позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту має залишатися у розпорядженні сільгосппідприємств
та не перерахуватися до Державного бюджету.
Мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель

Проект Закону про внесення змін до статті 289
Податкового кодексу України (щодо введення мораторію на індексацію нормативної грошової оцін- запровадити відшкодування ПДВ виключно в ки земель) № 4068 від 15.02.2016, знаходиться на
порядку черговості надходження заяв („first розгляді у комітетах (ініціатор – А.П.Денисенко
(позафракційний))
come first serve“);
- відновити до 1 січня 2018 року дії спеціального
режиму ПДВ для сільського, лісового та рибного
господарств.
- не застосовувати до суб'єктів спец. режиму ПДВ
в сільському, лісовому та рибному господарствах
фінансових санкцій за допущення помилок у податкових деклараціях у період з 1 січня 2016 року до набрання чинності цим Законом.

Законопроект передбачає використання індексу
споживчих цін за 2015 рік для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та
перелогів), та інших земель несільськогосподарського призначення, на рівні 100%. Також вводиться
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мораторій на індексацію нормативної грошової
оцінки земель до 31 грудня 2018 року.
Звільнення від земельного податку об’єктів
природно-заповідного фонду

Проект Закону про внесення змін до статті 282
Податкового кодексу України (щодо скасування
земельного податку для природоохоронних установ) № 4134 від 23.02.2016, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – А.С.Євлахов та
І.П.Рибак (партія «Блок Петра Порошенка»))
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Метою законопроекту є збереження та забезпечення ефективної діяльності об’єктів природнозаповідного фонду шляхом звільнення їх від сплати земельного податку. Під звільнення підпадають: заповідники, національні природні парки,
заказники (крім мисливських), парки, регіональні
ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і
зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

В публікації «Огляд аграрного законодавства в Україні» розглядаються закони та нормативно-правові акти Верховної Ради http://iportal.rada.gov.ua/, які мають вагоме значення для сталого розвитку аграрного сектору (тобто,
суттєво впливають на сільське господарство та харчову промисловість).
Інформація з даного огляду не може розглядатися як юридична консультація.
Їх можна розподілити наступним чином:






«Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або набули чинності протягом періоду, який аналізується» означає: закони, які прийняті Верховною Радою та підписані Президентом, навіть якщо вони набудуть чинності пізніше; Постанови Кабінету Міністрів України.
«Законопроекти, які мають важливе значення і знаходяться в законотворчому процесі протягом періоду,
який аналізується»: наприклад, прийняті Верховною Радою у першому читанні або ті, що опрацьовуються
в комітетах, однак, поки не прийняті.
«Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді протягом періоду, який аналізується» означає: законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети.
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