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Внесення змін до Закону України: 

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям                                                   
Митного кодексу України” [№ 8130/д, 3 листопада 2011 р./№ 4496-VI, 13 березня 2012 р., набрання чинності –
1 червня 2012 р.] 

Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку                                 
з проведенням адміністративної реформи в Україні” [№ 10224, 16 березня 2012 р./№ 5083-VI,                                           
5 липня 2012 р., набрання чинності – 12 серпня 2012 р.] 

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у 
відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” [№ 2802, 15 квітня 2013р./                 
№ 221-VІI, 18 квітня 2013 р., набрання чинності – 18 травня 2013 р.] 

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” 
[№ 2837, 17 квітня 2013 р./№ 224-VІI, 14 травня 2013 р., набрання чинності – 9 червня 2013 р.] 

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведенння законодавства у відповідність з 
Кримінальним процесуальним кодексом України” [№ 0894, 12 грудня 2012 р./№ 245-VІI, 16 травня 2013 р., 
набрання чинності – 9 червня 2013 р.] 

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб”                               
[№ 2990, 14 травня 2013 р./№ 314-VІI, 23 травня 2013 р., набрання чинності – 1 вересня 2014 р.] 

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”                               
[№ 2835, 17 квітня 2013 р./№ 406-VІI, 4 липня 2013 р., набрання чинності – 11 серпня 2013 р.] 

Рішення Конституційного Суду України: 

у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України 
„Про засади запобігання і протидії  корупції“ [справа № 1-14/2012, рішення № 6-рп/2012, 13 березня 2012 р.] 
 


