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УКР  ENG  РУС

Пошук

 Герасимов Артур Володимирович (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

0868 29.08.2019про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби  
0873 29.08.2019про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах

Карпатського регіону)
249-ІХ

0887 29.08.2019про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої
свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої
свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)

409-IX

0906 29.08.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) 205-IX
0907 29.08.2019про військове капеланство  
0949 29.08.2019про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо

оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств
 

0950 29.08.2019про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта  
0970 29.08.2019"Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій

(депутатських груп) у Верховній Раді України"
 

0975 04.09.2019"Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за
порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт
та послуг у військовій сфері"

 

1008-П2 18.10.2019про скасування рішення Верховної Ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування

 

1012-П 11.09.2019про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про
особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)

 

1031-1 05.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо незаконного збагачення осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, та покарання за нього

 

1182 29.08.2019про внутрішній водний транспорт  
1192 29.08.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові

аспекти міжнародного викрадення дітей
 

1193 29.08.2019про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері
перевезення небезпечних вантажів

 

1197 29.08.2019про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав
військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій)

430-IX

1198 29.08.2019про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення
соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни

431-IX

1199 29.08.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень законодавства Європейського
Союзу у сфері інтелектуальної власності

 

1206 29.08.2019про засади державної політики у сфері європейської інтеграції  
1232-1 18.09.2019про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного одноразового

декларування активів фізичних осіб
 

2055 04.09.2019про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо деяких питань підготовки держави до оборони  
2056 04.09.2019про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо забезпечення права осіб, які незаконно позбавлені

особистої свободи, на безоплатну вторинну правову допомогу
 

2073 05.09.2019про Звернення Верховної Ради України до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської Комісії) щодо надання
висновків до ініційованих Президентом України змін до Конституції України

 

2097 09.09.2019про оптимізацію законодавчого процесу під час розгляду законопроектів, прийнятих Верховною Радою України восьмого скликання у
першому читанні

 

2119 11.09.2019про Заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях
України - Автономна Республіка Крим та м. Севастополь

66-IX

2153 17.09.2019про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни 137-IX
2268 16.10.2019про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо

відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України
211-IX

2327 29.10.2019про Заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття
повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору"

327-IX

2361 31.10.2019про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо виконання Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом в енергетичній сфері)

 

2445-2 26.11.2019про професійне самоврядування медичних професій в Україні  
2593 13.12.2019про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо надання пільг

на санітарно-курортне лікування без урахування сукупного доходу сім'ї)
 

2649 20.12.2019про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України із розслідування фактів незаконного втручання Офісу Президента
в роботу правоохоронних органів, а також перевищення службових повноважень, зловживання владою та незаконного впливу на
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слідство фігурантів оприлюднених в засобах масової інформації розмов Голови ДБР та інших посадових осіб, а також щодо впливу
на роботу ВКК суддів та організацію прийняття завідомо неправомірних рішень головою окружного адміністративного суду Києва

2691-1 10.01.2020про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури  
2722 13.01.2020про внесення змін до деяких законів України щодо приведення у відповідність до Конституції України процедури призначення та

звільнення Директора Державного бюро розслідувань
 

2733 14.01.2020про Звернення Верховної Ради України до Ісламської Республіки Іран, компетентних органів державної влади України та до
Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) щодо надання юридичної оцінки факту знищення українського літака Boeing-737
рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" на території Ісламської Республіки Іран

 

2781 17.01.2020про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"  
3060 12.02.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі

відео- та кіно- виробництва
821-IX

3085 19.02.2020про внесення змін до деяких законів України щодо підсилення відповідальності за публічну образу військовослужбовців, волонтерів,
учасників Революції гідності

 

3155 03.03.2020про внесення змін до додатка № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо фінансового забезпечення
проведення індексації пенсій)

 

3193 06.03.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей громадян із представництва у
наглядових радах та органах правління державних унітарних підприємств, господарських товариств та державних банків

 

3205-2 25.05.2020про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві  
3218 16.03.2020про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні 534-IX
3229 17.03.2020про результати роботи засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року в м.Мінськ, Республіка Білорусь  
3275 29.03.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у

зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)
540-IX

3376 22.04.2020про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового
державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від
інфекційних хвороб)

 

3533 25.05.2020про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав
медичних працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)

 

3665 16.06.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження податку на
виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств

 

3880 17.07.2020про внесення змін до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти окремих
категорій осіб)

 

4021 02.09.2020про внесення змін до деяких законів України щодо додаткового фінансового забезпечення педагогічних та науково-педагогічних
працівників на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

4022 02.09.2020про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо додаткового фінансового
забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку з дією карантину, установленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

4065-1 23.09.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо зменшення тиску
контролюючих органів на платників податків

 

4084 11.09.2020про відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди 973-IX
4087 14.09.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності представників влади за публічне

заперечення тимчасової окупації частини території України Російською Федерацією, а також за порушення заборон щодо
встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території
України

 

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

4232 19.10.2020про невідкладні заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні  
4296 30.10.2020про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо забезпечення цільового

використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її
наслідками)

 

4299 30.10.2020про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення цільового використання коштів
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

 

4301 02.11.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо криміналізації ухилення від декларування достовірної інформації
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)

 

4304 02.11.2020про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України  
4313 03.11.2020про внесення змін до розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про

перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг
 

4337 06.11.2020про вжиття невідкладних заходів з розширення мережі закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

 

4339 06.11.2020про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" щодо вдосконалення конкурсних засад відбору
кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України

 

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

 

4535-П4 16.04.2021про скасування рішення Верховної Ради України від 15.04.2021 про прийняття в цілому проекту Закону "Про внесення змін до
деяких законів України щодо розвитку інституту старост"

 

4585 13.01.2021про внесення змін до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на
виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги

 

4617 21.01.2021про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на стабілізацію державної політики у сфері житлово-комунальних послуг та
енергетики

 

4636 25.01.2021про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо порядку організації та
проведення військового поховального ритуалу

 

4645 26.01.2021про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо особливостей організації державного
щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19))

 

4646 26.01.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо включення до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб витрат
громадян на діагностику, тестування та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
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вакционування та страхування на випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2

4647 26.01.2021про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого
порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб)

 

5100 18.02.2021про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань громадян України  
5101 18.02.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції,

спрямованої на пропагування дій держави-агресора)
 

5102 18.02.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та
поширення забороненої інформаційної продукції)

 

5135 23.02.2021про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо кримінальної
відповідальності за адміністративне, економічне, військове, політичне, військово-політичне та інше співробітництво з державою-
агресором - колабораціонізм)

 

5180 02.03.2021про внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” щодо відвідування місць попереднього ув’язнення  
5191-1 16.03.2021про обмежувальні заходи (санкції) держави з метою захисту національних інтересів України  
5253 17.03.2021про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення порядку зупинення та припинення

державного фінансування статутної діяльності політичної партії
 

5299 24.03.2021про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень
Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері

 

5395 16.04.2021про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України (щодо присвоєння звання Герой
України (посмертно) бійцю "Айдару", волонтеру, фотокореспонденту та пластуну Віктору Гурняку)

1408-IX

5446 29.04.2021про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо розміру мінімальної пенсії за
віком та у зв'язку з втратою годувальника

 

5520 20.05.2021про Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання
щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо
будівництва газопроводу "Північний потік-2"

1474-IX

5540 21.05.2021про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України (щодо присвоєння звання Герой
України розвіднику 137-го окремого батальйону морської піхоти, сержанту Журавлю Ярославу Васильовичу (посмертно)

1484-IX

5560 25.05.2021про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту,
Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів
держав світу про визнання режиму Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці

 

5599-1 15.06.2021про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу  
5600-6 18.06.2021про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо забезпечення стабільності

бюджетних надходжень
 

5633 07.06.2021про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (щодо заборони комерційного перетоку електричної енергії з
Республіки Білорусь)

 

5663 15.06.2021про Заяву Верховної Ради України щодо закликів про відновлення водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово
окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

 

5722 01.07.2021про звільнення Ткаченка Олександра Владиславовича з посади Міністра культури та інформаційної політики України  
5726 02.07.2021про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України (щодо вжиття невідкладних заходів

спрямованих на усунення можливих зловживань та корупційних проявів при завершенні будівництва нового лікувально-
діагностичного комплексу національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та забезпечення її належного функціонування)

1625-ІХ

5770 15.07.2021про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань
розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб , що могли сприяти порушенню
державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці України"

 

6006 08.09.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо збільшення фінансування першочергових
соціальних видатків)

 

6024 10.09.2021про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України (щодо присвоєння звання Герой
України (посмертно) з удостоєнням ордена Держави борцю за незалежність України, одному із засновників Народного руху України
за перебудову Червонію Василю Михайловичу)

1751-IX

6104-1 05.10.2021про основи соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок
збройної агресії проти України, та членів їх сімей

 

6195 20.10.2021про бюджетне планування видатків на чергові вибори до Верховної Ради України у 2023 році  
6249 01.11.2021про необхідність масової вакцинації в Україні для захисту населення від коронавірусної хвороби (COVID-19) та її наслідків  

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.

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

3 2 0 0 1 0 0

2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення (ч.V)

Друге читання -
28.12.2019

6 0 6 0 0 0 0

2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення (чІV)

Друге читання -
28.12.2019

4 0 4 0 0 0 0

2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення (ч ІІІ)

Друге читання -
28.12.2019

2 0 2 0 0 0 0

2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення (чІ)

Друге читання -
28.12.2019

2 0 2 0 0 0 0

2255 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
національного органу інтелектуальної власності

Друге читання -
03.06.2020

1 1 0 0 0 0 0

2412-д до проекту Закону України "Про розвідку" Повторне друге читання
- 15.09.2020

12 5 5 0 2 0 0

2412-д Про розвідку Друге читання -
13.07.2020

12 5 6 0 1 0 0

2414-д Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України"Друге читання -
17.06.2020

2 0 2 0 0 0 0
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4000 Про Державний бюджет України на 2021 рік Перше читання -
02.11.2020

12 0 0 12 0 0 0

5308 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021
рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення
громадян України житлом

Друге читання -
28.04.2021

1 0 1 0 0 0 0
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