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УКР  ENG  РУС

Пошук

 Геращенко Ірина Володимирівна (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

0896 29.08.2019про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку
кінематографії в Україні"

164-IX

0906 29.08.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) 205-IX
0931 29.08.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії

дискримінації із правом Європейського Союзу)
 

0936 29.08.2019про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих
територіях України та за її межами

 

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

 

1008-П 16.10.2019про 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

 

1048-1 05.09.2019про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів  
1053-1-П 23.09.2019про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про

внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстраційний №1053-1 від 06.09.2019 року)

 

1058-1 05.09.2019про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення
частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні)

 

1073-П 23.09.2019про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстраційний №1073 від
29.08.2019 року)

 

1182 29.08.2019про внутрішній водний транспорт  
1183 29.08.2019про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного одноразового

декларування активів фізичних осіб
 

1184 29.08.2019про Національне бюро фінансової безпеки України  
1185 29.08.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на виведений капітал та імплементації стандартів

протидії розмиванню податкової бази та виведення прибутку за кордон
 

1186 29.08.2019про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо реалізації конституційного права на звернення особами, які
визнані судом недієздатними

 

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

 

1196 29.08.2019про залізничний транспорт України  
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

 

1204 29.08.2019про парламентський контроль за дотриманням вимог Конституції та законів України щодо забезпечення національної безпеки в
діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів

 

1206 29.08.2019про засади державної політики у сфері європейської інтеграції  
1208-1 10.09.2019про Національне бюро фінансової безпеки України  
2044 03.09.2019про внесення змін до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо зміни назви бюджетної

програми фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів
 

2045 03.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа
учасників антитерористичної операції

 

2046 03.09.2019про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо відновлення пільг у зв'язку з
рішенням Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року та уточнення окремих положень

 

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
 

2057 04.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку внесення депутатського запиту)  

 Електронні петиції

 Громадське обговорення законопроектів

 Електронний кабінет громадянина

 Повний цикл публічної політики

RSSМАПА САЙТУКОНТАКТИРАДА ОНЛАЙНПРЕС-СЛУЖБА

Головна Законотворчість Законодавство Очищення влади Міжнародна діяльність Інформація Контакти Ресурси Новини
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2058 04.09.2019про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до
права Європейського Союзу

 

2072 05.09.2019про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості
власності та фінансування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації

 

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
2191 30.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо актуалізації статусів та пільг ветеранів війни та членів їх сімей  
2203 03.10.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб  

2233-2 15.10.2019про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії"  
2236 07.10.2019про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії"  

2236-3 18.10.2019про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (щодо імпорту електричної енергії)  
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

2445-2 26.11.2019про професійне самоврядування медичних професій в Україні  
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
 

2454 15.11.2019про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради
України дев'ятого скликання"

1127-ІХ

2467 19.11.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання додаткових соціальних гарантій медичним працівникам, які
брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що
здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил

 

2510 28.11.2019про Заяву Верховної Ради України щодо порушення Російською Федерацією Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції
Інтерполу та використання Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу з метою створення тиску в умовах збройної агресії
проти України

 

2572-П 23.12.2019про скасування рішення Верховної Ради України від 20.12.2019 року про прийняття в цілому проекту Закону про внесення змін до
Розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження
влади" (щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників
правоохоронних та інших органів державної влади)

 

2610 17.12.2019про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо формування порядку денного засідань
Верховної Ради України)

 

2631 19.12.2019про фінансову підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та Благодійного фонду "ТАБЛЕТОЧКИ" за рахунок
сум економії коштів, пов'язаних з роботою народних депутатів України

 

2636 19.12.2019про внесення зміни до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"

 

2677 26.12.2019про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з
питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету
України"

621-IX

2691-1 10.01.2020про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури  
2693-1 15.01.2020про медіа в Україні  
2693-2 29.05.2020про медіа в Україні  
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

 

2739 15.01.2020про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності 1240-IX
2750 16.01.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо упорядкування умов грошового забезпечення окремих категорій осіб)  
2751 16.01.2020про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів,

членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання"
477-IX

3024а 27.08.2020про Заяву Верховної Ради України "Про Акт свободи Білорусі"  
3057 11.02.2020про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації  
3068 14.02.2020про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій

щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і
міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та
звільнення політичних в'язнів - громадян України

571-IX

3093 20.02.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання учасникам антитерористичної операції та заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони України розстрочки зі сплати податку на додану вартість та акцизного податку при ввезенні на митну
територію України в митному режимі імпорту транспортних засобів особистого користування

 

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

 

3207 12.03.2020про Заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до
тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення

 

3218 16.03.2020про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні 534-IX
3258 24.03.2020про внесення змін до додатка № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення

заходів із запобігання виникнення, поширення та подолання наслідків коронавірусної хвороби (COVID-19)
 

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
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3277 29.03.2020про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" 543-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

3358 17.04.2020про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих
корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету
України

568-ІХ

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)

 

3449 08.05.2020про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї
Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Урядів і
Парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською
Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу

639-IX

3466 13.05.2020про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо соціальних гарантій медичним та іншим
працівникам, зайнятим у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членам їхніх сімей)

 

3506 20.05.2020про внесення змін до пункту 8 розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний бюджет України на
2020 рік"

 

3528-1 09.06.2020про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо приведення положень закону до
європейського законодавства

 

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)

 

3608 05.06.2020про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань 893-IX
3648 12.06.2020про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові 931-IX
3649 12.06.2020про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановленого

порядку надання інформації про стан здоров’я при здійсненні донації крові та (або) її компонентів
 

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

 

3666 16.06.2020про внесення змін до Закону України "Про засади внутрішньої та зовнішньої політики" щодо актуалізації деяких положень  
3684 18.06.2020про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості навчальної літератури та засобів навчання  
3695 19.06.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною 1401-IX
3735 24.06.2020про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї

Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і
парламентів держав світу про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями

 

3736 24.06.2020про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції
Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі

806-IX

3739 24.06.2020про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації
вітчизняної промисловості

 

3758 01.07.2020про внесення змін до деяких законів України щодо деяких аспектів реалізації принципів академічної доброчесності  
3766 01.07.2020про схвалення пропозицій щодо застосування персональних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти осіб, які створюють

реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України
 

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

 

3938 27.07.2020про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо звільнення Міністра охорони здоров'я України Степанова
Максима Володимировича

 

3993-1 31.08.2020про внесення до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощення обліку доходів фізичних
осіб-підприємців

 

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)

 

4053 04.09.2020про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" та Закону України "Про державну службу" щодо
приведення деяких положень у відповідність до Конституції України

 

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

 

4098-3 30.09.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення співвідношення ставок акцизного податку на бензини та
скраплений газ відповідно до європейського законодавства

 

4099 15.09.2020про внесення зміни до пункту 4 Розділу X "Прикінцеві та Перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо
особливостей здійснення закупівель під час виборчого процесу

 

4109 17.09.2020про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях
України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі

932-IX

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

4131 18.09.2020про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю 1052-IX
4177 30.09.2020про звернення до Президента України - Голови Ради національної безпеки і оборони України щодо недопущення зради

національних інтересів України у ході здійснення політико - дипломатичних заходів для припинення триваючої збройної агресії
Російської Федерації проти України

 

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)

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68482
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68483
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68619
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68642
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68778
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68813
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68880
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69084
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68924
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69056
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69129
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69130
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69156
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69181
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69204
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69267
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69270
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69306
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69319
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69611
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69761
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69797
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69798
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69842
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70037
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69908
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69919
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70096
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69944
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69967
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69999
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69998
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70097
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70292
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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

 

4300 02.11.2020про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо повноважень Національного агентства з питань запобігання
корупції)

 

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  
4320 05.11.2020про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення 1004-IX
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
 

4338-1 24.11.2020про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань (щодо судового контролю в сфері державної реєстрації)

 

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

 

4381 16.11.2020про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів  
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
 

4439-1 30.11.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо встановлення особливостей
застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку

 

4441 30.11.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної
інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації

 

4464 04.12.2020про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я)

1123-IX

4470 07.12.2020про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції 1079-IX
4471 07.12.2020про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу

про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного
Суду України

1080-IX

4500 16.12.2020про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19  
4530-1 29.12.2020про особливості служби в Апараті Верховної Ради України  

4535-П3 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"

 

4553 29.12.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній
діяльності та промисловості

 

4579 11.01.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо основ соціального захисту заручників та інших осіб, потерпілих від
терористичного акту

 

4582 13.01.2021про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної
Ради України

 

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

 

4598-2 02.02.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму у суспільстві  
4599-2 02.02.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за публічні прояви

сексизму
 

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

 

4626 22.01.2021про Службу військового капеланства  
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,
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)

 

4650 27.01.2021про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги 1147-IX
4653 27.01.2021про звернення до Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування нею спеціальних економічних та інших

обмежувальних заходів (санкцій) стосовно Інституту ядерних досліджень Російської академії наук
 

4655 27.01.2021про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї
Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і
парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав і
свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів - громадян України

1229-IX

5005 02.02.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії
дискримінації та дотримання норм етики народними депутатами України

 

5007 03.02.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвідомчості справ, які стосуються виготовлення
та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки

 

5032 05.02.2021про Звернення Верховної Ради України до Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина щодо визнання Голодомору 1932-1933
років геноцидом українського народу

 

5057 10.02.2021про тимчасове призупинення акредитації журналістів та технічних працівників засобів масової інформації при органах державної
влади України, щодо яких застосовано санкції Указом Президента України № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)"

 

5073-1 04.03.2021про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення
деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та спорту

 

5100 18.02.2021про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань громадян України  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70294
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70296
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70297
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70306
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70340
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70365
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70508
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70369
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70433
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70459
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70554
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70556
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70604
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70610
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70611
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70678
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70771
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71691
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70767
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70807
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70816
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70988
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70989
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70861
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70878
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70890
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70902
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70903
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70904
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70918
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70917
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70920
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70987
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70991
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71026
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71076
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71319
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71148
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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)

 

5129 22.02.2021про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок 1704-IX
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)

 

5177 01.03.2021про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії  
5178-1 16.03.2021про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" з метою приведення процесу планування

законопроектної роботи Верховної Ради України у відповідність до процедурних керівних принципів щодо прав та обов’язків опозиції
в демократичному парламенті

 

5180 02.03.2021про внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” щодо відвідування місць попереднього ув’язнення  
5187 02.03.2021про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо соціального захисту у разі

настання тимчасової непрацездатності)
1380-IX

5191-1 16.03.2021про обмежувальні заходи (санкції) держави з метою захисту національних інтересів України  
5241 12.03.2021про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського,

селищного, міського голови
 

5244-2 30.03.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами
за місцем отримання доходу та місцем податкової адреси платників податку

 

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

 

5253-1 30.03.2021про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування
діяльності політичних партій

 

5271 18.03.2021про державну політику у сфері подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти Державного суверенітету України  
5284 19.03.2021щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти осіб, які створюють реальні та/або

потенційні загрози національній безпеці України, сприяння терористичній діяльності та порушенням прав і свобод людини і
громадянина стосовно іноземних громадян

 

5286 19.03.2021про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини 1705-IX
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

 

5346-1 16.04.2021про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо надання допомоги
застрахованим особам, підтримки платникам податків та закладам охорони здоров’я на період здійснення обмежувальних
протиепідемічних заходів

 

5405 20.04.2021про внесення змін до статті 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення прав і свобод громадян
України під часу перетину тимчасово неконтрольованої Україною частини державного кордону

 

5419 23.04.2021про внесення змін до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території України" (щодо заборони водопостачання по Північно-Кримському каналу до
тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)

 

5460 05.05.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі,
проектування та встановлення кисневих станцій

 

5463-1 20.05.2021про свободу пересування, вільний вибір місця проживання та доступ до електронних послуг з реєстрації місця проживання в Україні  
5492 14.05.2021про внесення змін до статті 110 та 111 Сімейного кодексу України  
5501 18.05.2021про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і

зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 

5502 18.05.2021про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України

 

5503 18.05.2021про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність
Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово
окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

 

5516 19.05.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення строків набрання чинності нових форм податкових
декларацій, податкових та акцизних накладних

 

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

5552-3 09.06.2021про авторське право і суміжні права  
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

 

5596 02.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-
технічній діяльності

 

5599-П 24.09.2021про скасування рішення Верховної Ради України від 23.09.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про
запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в
суспільному житті (олігархів)

 

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
 

5615 04.06.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо фінансування системи охорони здоров’я
України для боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) та фінансового забезпечення медичних працівників

 

5651-2 25.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг  
5662 15.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання загрозам у сфері економічної конкуренції  
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
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71149
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71150
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71199
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71206
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71272
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71425
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71276
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71285
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71418
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71401
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71549
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71428
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71552
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71472
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71486
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71487
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71506
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71706
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71733
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71753
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71835
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71974
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71898
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71926
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71927
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71928
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71953
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71978
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72007
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72187
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72038
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72094
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72840
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72232
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72308
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72135
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72365
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72228
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5713 29.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях

 

5714 29.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної та адміністративної відповідальності під час
проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях

 

5721 01.07.2021про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії  
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

5772 15.07.2021про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо стимулювання
поширення та демонстрування фільмів державною мовою в мережі Інтернет

 

5775 15.07.2021про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської
Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і
парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії
Російської Федерації

1706-IX

5831 26.07.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині  
5844-2 31.08.2021про особливості державної політики перехідного періоду  
6006 08.09.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо збільшення фінансування першочергових

соціальних видатків)
 

6007 08.09.2021про Заяву Верховної Ради України щодо незаконного затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу
Нарімана Джелялова та інших представників корінного кримськотатарського народу Криму на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим державою-агресором Російською Федерацією

1749-IX

6019 10.09.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог
законодавства про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки

 

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

6078 22.09.2021про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року 1773-IX
6091 24.09.2021про відзначення 100-річчя з дня заснування Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г.

Шевченка
 

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

 

6132 05.10.2021про Заяву Верховної Ради України "Щодо пріоритетних питань інтеграції України до ЄС" 1806-IX
6137 06.10.2021про Звернення до Кабінету Міністрів України щодо дострокового припинення повноважень голови правління та членів наглядової

ради Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
 

6195 20.10.2021про бюджетне планування видатків на чергові вибори до Верховної Ради України у 2023 році  
6216 23.10.2021про невідкладні заходи з подолання кризової ситуації рівня надзвичайної, що склалась внаслідок зростання цін на енергоносії  
6217 23.10.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження зниженого розміру ставки податку на додану вартість на

енергоносії та пов’язані з ними послуги
 

6218 23.10.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо збільшення видатків на забезпечення
першочергових потреб опалювального сезону)

 

6263 02.11.2021про звернення Верховної Ради України до Конференції ООН зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції
Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї
сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, Генасамблеї ООН, ЄС, Ради Європи, парламентських асамблей,
Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організацій, урядів та парламентів ...

 

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.

1066 Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади Друге читання -
18.09.2019

38 1 36 1 0 0 0

1076 Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (ч.ІІ)

Друге читання -
18.09.2019

3 0 3 0 0 0 0

1076 Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (ч.І)

Друге читання -
18.09.2019

1 0 1 0 0 0 0

1224 Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними
Силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової
техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період

Друге читання -
01.10.2019

3 1 0 0 2 0 0

1225 Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб Друге читання -
02.10.2019

18 12 4 2 0 0 0

1227 Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову
службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами
військової служби

Друге читання -
01.10.2019

6 0 3 2 1 0 0

2045-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу
та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної
операції

Друге читання -
13.11.2019

5 0 4 0 1 0 0

2116 Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо
удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань

Друге читання -
13.11.2019

23 1 18 4 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.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 (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

3 0 3 0 0 0 0

2233 Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" Друге читання - 2 0 2 0 0 0 0
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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

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

2260 Про внесення змін до деяких законів України Друге читання -
04.12.2019

1 0 1 0 0 0 0

2299 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти (на заміну)

Друге читання -
16.12.2019

1 0 1 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

9 5 4 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

9 2 7 0 0 0 0

2412-д Про розвідку Друге читання -
13.07.2020

12 5 6 0 1 0 0

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

12 5 5 0 2 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

2428 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я

Друге читання -
16.12.2019

9 2 6 0 1 0 0

2457 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють
питання трансплантації анатомічних матеріалів людині

Друге читання -
16.12.2019

13 2 8 1 2 0 0

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

Друге читання -
08.05.2020

5 2 0 2 1 0 0

3087-д Про Бюро економічної безпеки України Друге читання -
28.09.2020

101 50 45 5 1 0 0

3329-д Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України
щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби
(СОVІD-19)

Друге читання -
08.05.2020

8 2 6 0 0 0 0

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

62 7 47 6 2 0 0

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

62 7 47 6 2 0 0

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

60 2 32 26 0 0 0
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