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УКР  ENG  РУС

Пошук

 Арахамія Давид Георгійович (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

1033 29.08.2019про Голову Верховної Ради України 4-IX
1036 29.08.2019про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради України  
1037 29.08.2019про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 55-IX
1038 29.08.2019про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо приведення Закону України "Про статус

народного депутата України" у відповідність із Конституцією України)
 

1039 29.08.2019про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що
готується до другого читання

 

1042 29.08.2019про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради
України

 

1043 29.08.2019про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої
процедури

561-IX

1182-1-д 17.01.2020про внутрішній водний транспорт 1054-IX
2127 11.09.2019про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії 90-IX

2143-3 24.09.2019про місто Київ - столицю України  
2237 07.10.2019про 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"
388-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

2312 25.10.2019про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в
м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг
(Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки

262-IX

2343 29.10.2019про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"  
2367 01.11.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових

заходів, що сприятимуть зміцненню здоров'я та покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України
 

2385 06.11.2019про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку)  
2391 06.11.2019про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах

боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.),
м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки

427-IX

2398 07.11.2019про оборонні закупівлі  
2398-д 27.11.2019про оборонні закупівлі 808-IX
2398-1 22.11.2019про оборонні закупівлі  
2412-д 15.01.2020про розвідку 912-IX

2412-д/П 15.01.2020про прийняття за основу проекту Закону України про розвідку 470-IX
2414-д 15.01.2020про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України 809-IX

2414-д/П 15.01.2020про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо
діяльності Служби зовнішньої розвідки України

471-IX

2524 04.12.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-
підприємців

786-IX

2569 10.12.2019про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей"

364-IX

2578 12.12.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне поводження із спеціальними
технічними засобами негласного отримання інформації

 

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"

 

2691 27.12.2019про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури  
3004а 21.08.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону

України "Про ринок природного газу")
 

3005а 21.08.2020про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків
за операціями, що здійснюються відповідно до пунктів 31 та 32 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020
рік")

 

3018 05.02.2020про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації роботи Верховної Ради  
3057 11.02.2020про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації  
3131 27.02.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської

продукції
 

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

 

3196-д 26.10.2020про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності  

 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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Служби безпеки України
3218 16.03.2020про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні 534-IX
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

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

3376-1 05.05.2020про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав
медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)

588-IX

3384 23.04.2020про Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня
(Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія (Харківська обл.), м.Сватове (Луганська обл.), м.Кривий Ріг
(Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки (далі - Тимчасова слідча комісія)

574-IX

3401 27.04.2020про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів,
членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"

647-IX

3402 27.04.2020про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів,
членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"

653-IX

3415 29.04.2020про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні  
3434 05.05.2020про організацію роботи Верховної Ради України 593-IX
3499 18.05.2020про інтерпеляцію  
3603 05.06.2020про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або

тримання під вартою її батьків
 

3656 15.06.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів
сільськогосподарської продукції

1115-IX

3682 18.06.2020про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів,
членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання

 

3694 19.06.2020про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів,
членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання"

777-IX

3724 23.06.2020про внесення змін до Податкового кодексу України, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом
запровадження стимулів в індустріальних парках

 

3725 23.06.2020про внесення змін до Митного кодексу України, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом
запровадження інвестиційних стимулів в індустріальних парках

 

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

 

3765 01.07.2020про підстави та коло осіб, до яких застосовується амністія у 2020 році  
3792 03.07.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог щодо ідентифікації

(верифікації) гравця або відвідувача грального закладу
 

3800 06.07.2020про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного
газу

 

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

 

3822 09.07.2020про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності 1630-IX
3838 14.07.2020про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо оснащення пожежно-

рятувальних підрозділів ДСНС України для захисту населених пунктів від лісових пожеж)
 

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

 

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

 

4119 18.09.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону
України "Про ринок природного газу")

1006-IX

4120 18.09.2020про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків
в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

1005-IX

4129 18.09.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування будівництва, реконструкції, ремонту об'єктів портової
інфраструктури)

 

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
4228 19.10.2020про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних

наслідків пандемії та нових біологічних загроз
937-IX

4303 02.11.2020про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні 1667-IX
4304 02.11.2020про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України  
4305 02.11.2020про внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку здійснення розслідування кримінальних

правопорушень з метою забезпечення належних умов для розвитку цифрової економіки
 

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

 

4317 04.11.2020про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" щодо зміни порядку прийняття рішень з метою підвищення
суспільної довіри

 

4381 16.11.2020про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів  
4392 17.11.2020про внесення змін до законодавства України про адміністративні правопорушення, кримінального законодавства та кримінального

процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України та розвідувальних органів
 

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

 

4467 07.12.2020про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 1078-IX
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Луганської областей"
4530 21.12.2020про парламентську службу  
4563 31.12.2020про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали

найвищий результат
 

4572 04.01.2021про внесення змін до Закону України "Про Фонд державного майна України" та інших законодавчих актів України щодо сприяння
залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна

 

4573 04.01.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України
стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами державної і комунальної власності

 

4575 04.01.2021про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо коштів від приватизації об’єктів державної власності  
4626 22.01.2021про Службу військового капеланства  

4629-1 09.02.2021про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної
профільної середньої освіти

1658-IX

4650 27.01.2021про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги 1147-IX
5009 03.02.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж 1657-IX
5058 11.02.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов 1438-IX
5133 22.02.2021про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора

Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)
 

5148 25.02.2021про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми  
5199 04.03.2021про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення

законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг
1451-IX

5219 09.03.2021про критичну інфраструктуру  
5243 15.03.2021про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників

державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу
національним інтересам та безпеці України

1454-IX

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

 

5295 22.03.2021про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України 1370-IX
5308 29.03.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних

механізмів забезпечення громадян України житлом
1434-IX

5376 14.04.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні  
5431 27.04.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України  
5432 27.04.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про

захист економічної конкуренції
 

5456-1 20.05.2021про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання діяльності Верховного Суду та статусу
суддів Вищих спеціалізованих судів України, які ліквідуються

 

5459 30.04.2021про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у
відповідність до вимог Конституції України

 

5459-1 13.05.2021про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у
відповідність до вимог Конституції України

 

5495 14.05.2021про особливості надання електронних публічних послуг 1689-IX
5512 19.05.2021про місцевий референдум  
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

5593 01.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб,
акціонером (засновником, учасником) яких є держава

 

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

 

5644 10.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності  
5648 10.06.2021про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" та інших законодавчих актів України щодо

вдосконалення контролю та моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання
 

5650 11.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів  
5655 11.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності  
5656 11.06.2021про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у

сфері містобудівної діяльності
 

5707 25.06.2021про правотворчу діяльність  
5713 29.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України та інших

військових формуваннях
 

5719 01.07.2021про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі тютюнових виробів

 

5785 16.07.2021про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України (щодо збереження та реконструкції
унікальної експериментальної бази Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія" Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут")

1693-IX

5788 16.07.2021про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України (щодо необхідності підписання
міждержавної угоди про будівництво автодороги через румунсько-український кордон)

1698-IX

5813 21.07.2021про внесення змін до статті 48 Регламенту Верховної Ради України щодо реєстрації постанов про скасування рішень Верховної
Ради

 

5813-1 22.07.2021про внесення змін до статті 48 Регламенту Верховної Ради України щодо реєстрації постанов про скасування рішень Верховної
Ради України

 

5845 10.08.2021про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг 1767-IX
5867 26.08.2021про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи 1787-IX

5881-1 21.09.2021про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо поширення дії закону на членів правління Фонду соціального
страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного
фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб

 

6013 09.09.2021про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період  
6052 14.09.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та

інфраструктурних проектів
1807-IX

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70725
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70780
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70790
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70792
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70793
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=71063
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=70993
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71078
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71205
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71225
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71299
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71355
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71403
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=71501
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71533
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71663
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71771
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71772
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71987
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71832
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71882
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71906
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71942
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=72089
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=72191
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72198
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72200
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72212
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72208
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72355
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72369
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72392
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72549
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72552
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72584
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72587
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72626
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72653
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72707
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72758
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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 ...

 

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.

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

4 2 1 0 1 0 0

2343 "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей"

Друге читання -
15.07.2020

1 1 0 0 0 0 0

2398-д Про оборонні закупівлі Друге читання -
12.06.2020

12 12 0 0 0 0 0

2398-д Про оборонні закупівлі Друге читання -
21.02.2020

12 12 0 0 0 0 0

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

4 0 0 4 0 0 0
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