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УКР  ENG  РУС

Пошук

 Бондар Віктор Васильович (народний депутат IX скл.)

Законопроекти, подані суб'єктом права законодавчої ініціативи  
(Інформація оновлюється раз на добу)

№ реєстр. 
проекту

Дата
реєстрації

Назва законопроекту Став
чинним
актом

2120 11.09.2019про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами
України)

 

2140 12.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів стосовно захисту бджільництва  
2279 17.10.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових

працівників
 

2313-3 12.11.2019про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо врегулювання правового статусу працівників патронатної
служби)

 

2363 31.10.2019про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо обов'язковості будівництва об'єктів
громадського обслуговування населення соціальної сфери

 

2449 15.11.2019про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань" щодо спрощення процедури державної реєстрації змін до відомостей про структурні утворення політичної партії

 

2474 20.11.2019про внесення зміни до статті 284 Податкового кодексу України щодо плати за землю в зоні відчуження, зоні безумовного
(обов'язкового) відселення

 

2477 21.11.2019про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію"  
3036а 28.08.2020про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо соціального захисту працівників

державних та комунальних закладів освіти
 

3039 07.02.2020про звільнення А.Ситника з посади Директора Національного антикорупційного бюро України  
3154 03.03.2020про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г. 526-IX
3278 29.03.2020про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії

карантину в Україні"
544-IX

3336 14.04.2020про внесення змін до деяких законів України щодо містобудівної та архітектурної діяльності  
3337 14.04.2020про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо Генеральної схеми планування території

України
 

3425 04.05.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес шляхом гуманізації відповідальності за
злочини у сфері господарської діяльності

 

3504-1 04.06.2020про медіацію  
3568 01.06.2020про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного

архітектурно-будівельного контролю та нагляду
892-IX

3800-1 17.07.2020про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на
ринку природного газу

 

3875 16.07.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування  
3876 16.07.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення

відповідальності за правопорушення у сфері містобудування
 

3896 17.07.2020про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо забезпечення фінансової стабільності на
ринку природного газу

 

3958 05.08.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації корупційних ризиків і недопущення обмеження конкуренції на ринку
природного газу

 

4056 04.09.2020про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо механізму дистанційної форми навчання у разі
настання обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти

 

4103 16.09.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення місцевих запозичень та надання
місцевих гарантій

 

4130 18.09.2020про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України

978-IX

4207 12.10.2020про професійну (професійно-технічну) освіту  
4374 13.11.2020про внесення змін до деяких законів України щодо розширення освітніх пільг для дітей медичних працівників, які померли внаслідок

захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) під час виконання професійних обов’язків
 

4376-1 16.11.2020про внесення змін до статті 7 Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо організації пасажирських перевезень 1712-IX
4393 17.11.2020про відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича у

зв'язку з незадовільною роботою на посаді
 

4609 18.01.2021про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення
мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії

 

4650 27.01.2021про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги 1147-IX
4663 28.01.2021про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо підтримки фізичних осіб-

підприємців сфери торгівлі під час пандемії
 

5149 25.02.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи перевезень пасажирів автомобільним та
міським електричним транспортом відповідно до стандартів Європейського Союзу

 

5150 25.02.2021про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження довгострокових бюджетних зобов'язань з фінансування  
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громадських послуг з перевезення пасажирів відповідно до стандартів Європейського Союзу та посилення фінансових гарантій
забезпечення прав громадян на пільговий проїзд

5151 25.02.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань, пов'язаних із запровадженням громадських
послуг з перевезення пасажирів

 

5152 25.02.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвідомчості справ про порушення правил при
наданні громадських послуг з перевезення пасажирів

 

5211 05.03.2021про заходи, спрямовані на посилення соціального захисту та вшанування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, з нагоди 35-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС

 

5297 22.03.2021про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо стимулювання виробництва
молока

 

5384 15.04.2021про заходи щодо забезпечення належного функціонування госпіталів ветеранів війни та удосконалення надання медичних послуг
ветеранам війни

 

5481 11.05.2021про внесення змін до Законів України щодо відновлення прямої виборності старост  
5530 20.05.2021про засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС та визнання її терористичною  
6159 08.10.2021про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо розподілу видатків з утримання комунальних

підприємств, установ та організацій, які обслуговують жителів двох і більше громад
 

6273 03.11.2021про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей
застосування переговорної процедури закупівлі

 

Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
№ реєстр. 
проекту

Заголовок таблиці поправок Читання / Дата розглядуВсього Врах. Відх. Врах.
част.

Врах.
ред.

Інше Немає
висн.

1009 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
окремих положень кримінального процесуального законодавства

Друге читання -
18.09.2019

8 0 7 0 1 0 0

1009 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
окремих положень кримінального процесуального законодавства

Повторне друге читання
- 01.10.2019

8 0 7 0 1 0 0

1210 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві (Частина І)

Друге читання -
13.01.2020

1 0 1 0 0 0 0

1210 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві (Частина ІІ)

Друге читання -
13.01.2020

8 0 7 1 0 0 0

1210 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві (Частина ІІІ)

Друге читання -
13.01.2020

17 2 14 0 1 0 0

2047-д Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної
схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та
прозорості реалізації майна

Друге читання -
02.12.2019

61 1 60 0 0 0 0

2179 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення (Ч.ІІ)

Друге читання -
28.11.2019

11 6 5 0 0 0 0

2237 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у
відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції
України щодо недоторканності народних депутатів України"

Друге читання -
16.12.2019

5 0 5 0 0 0 0

2275 Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування
системи загальнообов'язкового державного соціального страхування

Друге читання -
20.05.2020

8 3 5 0 0 0 0

2317 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного
податку

Друге читання -
11.12.2019

4 0 4 0 0 0 0

2317 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного
податку

Повторне друге читання
- 11.12.2019

4 0 4 0 0 0 0

2571-д Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких
механізмів регулювання банківської діяльності (зміни)

Друге читання -
08.05.2020

20 19 0 0 1 0 0

3739 Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення
передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості

Друге читання -
07.12.2020

6 0 5 0 1 0 0

3760 Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями Повторне друге читання
- 15.12.2020

24 2 19 3 0 0 0

3760 Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями Друге читання -
04.11.2020

24 2 22 0 0 0 0

4000 Про Державний бюджет України на 2021 рік Перше читання -
02.11.2020

129 2 66 61 0 0 0
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