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УКР  ENG  РУС

Пошук

 Батенко Тарас Іванович (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

0968 29.08.2019про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)  
1043-П 16.04.2020про скасування рішення Верховної Ради України від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України

"Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході
законодавчої процедури"

 

1182-1-д 17.01.2020про внутрішній водний транспорт 1054-IX
2000-П 17.10.2019про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік 215-IX
2038 03.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках

були примусово переселені з території Польської Народної Республіки
 

2078 05.09.2019про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної
реєстрації транспортних засобів"

 

2079 06.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ліквідації корупційної схеми в пенітенціарній системі шляхом
вилучення статті 391 Кримінального кодексу України)

 

2132 12.09.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов на авторинку  
2185 27.09.2019про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України  

2207-2 17.10.2019про відходи  
2279 17.10.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових

працівників
 

2319 28.10.2019про зміну і встановлення меж міста Глиняни Золочівського району Львівської області  
2363 31.10.2019про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо обов'язковості будівництва об'єктів

громадського обслуговування населення соціальної сфери
 

2364 31.10.2019про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році 325-IX
2384 06.11.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів державного (комунального) майна, право на володіння,

розпорядження або користування якими не може бути відчужене з мотивів суспільної необхідності
 

2550 06.12.2019про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо збільшення видатків за бюджетною
програмою "Реструктуризація вугільної галузі" для підтримки державних вугледобувних підприємств

 

2588 12.12.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти 849-IX
2608 17.12.2019про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо корумпованого лобіювання розпродажу

сільськогосподарської землі у корисливих інтересах посадовими особами всіх гілок влади
 

2644 20.12.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом
розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій

 

2645 20.12.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом
розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій

 

2648 20.12.2019про перейменування села Борщів Перемишлянського району Львівської області  
2653 20.12.2019про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 562-IX
2771 17.01.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень Конвенції про охорону нематеріальної

культурної спадщини
 

2788 20.01.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку  
2818 29.01.2020про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження дієвого механізму відповідальності постачальників природного

газу за обмеження (припинення) постачання природного газу споживачам та відповідальності виконавців комунальних послуг за
ненадання комунальних послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості

 

3006 04.02.2020про внесення змін до статті 40 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо заборони акустичного насильства)  
3036а 28.08.2020про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо соціального захисту працівників

державних та комунальних закладів освіти
 

3039 07.02.2020про звільнення А.Ситника з посади Директора Національного антикорупційного бюро України  
3052а 31.08.2020про звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення норм чинного законодавства України у частині встановлення

посадового окладу педагогічного працівника (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти,
фахової передвищої освіти, вищої освіти) найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат

 

3069 14.02.2020про внесення змін до Розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
щодо забезпечення відновлення права жінок на заслужену пенсію

 

3102 21.02.2020про внесення змін до статті 338 Кримінального кодексу України  
3124 25.02.2020про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" щодо забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги

сім'ям з дітьми
 

3154 03.03.2020про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г. 526-IX
3175 05.03.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення системи горизонтального вирівнювання та покращення

фінансової спроможності місцевих бюджетів
 

3202 12.03.2020про внесення змін до статті 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо належного
пенсійного забезпечення осіб, які мають 40 і більше років страхового стажу

 

 Електронні петиції

 Громадське обговорення законопроектів

 Електронний кабінет громадянина
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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  
3305 06.04.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості продуктів харчування  
3317 09.04.2020про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо вдосконалення правового

механізму підтвердження участі в антитерористичної операції учасників добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України

 

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

України
 

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

3368 21.04.2020про невідкладні заходи щодо забезпечення соціальних гарантій для медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на
роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19)

 

3371 21.04.2020про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" (щодо недопущення закриття та забезпечення
можливості подальшого функціонування санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів))

 

3415-1 12.05.2020про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" щодо відновлення конституційних прав народних
депутатів України, як суб’єктів права законодавчої ініціативи

 

3429 05.05.2020про статус малонаселених територій  
3485 18.05.2020про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства 805-IX
3499 18.05.2020про інтерпеляцію  
3597 04.06.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту довкілля (щодо посилення відповідальності за дії,

спрямовані на забруднення навколишнього середовища)
 

3608 05.06.2020про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань 893-IX
3697 19.06.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо додаткових заходів з фінансового

оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова")
769-IX

3732-1 08.07.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо комерційного обліку теплової енергії, водопостачання та природного газу для
населення

 

3765 01.07.2020про підстави та коло осіб, до яких застосовується амністія у 2020 році  
3799 06.07.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії інжинірингу та інженерної

справи
 

3804 07.07.2020про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу" щодо стимулювання створення робочих місць у галузі

 

3819 09.07.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку
дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

829-IX

3828 10.07.2020про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження спрощеного порядку судового
розгляду певних категорій справ, у яких особа визнає свою вину

 

3908 17.07.2020про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної
відповідальності за вчинення домашнього насильства

 

3975 10.08.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з
утворенням (ліквідацією) районів

 

3989 14.08.2020про внесення змін до деяких Законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного
реєстру

 

3993 18.08.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців  
4041 03.09.2020про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо встановлення

розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати
 

4042 03.09.2020про вжиття невідкладних заходів спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на
цукровий діабет

1376-IX

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

 

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

 

4124 18.09.2020про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо гідної оплати праці членів виборчих комісій  
4125 18.09.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку призначення заступників керівників центральних органів виконавчої

влади
 

4168-1 16.10.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів  
4174 30.09.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей у сфері праці  
4175 30.09.2020про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних

провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи та домашнього
насильства

 

4187 05.10.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування  
4204 09.10.2020про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та внесення змін до деяких законодавчих актів щодо

врегулювання питань звернення стягнення на іпотечне майно
 

4207 12.10.2020про професійну (професійно-технічну) освіту  
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

4263 23.10.2020про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової
інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної
частини Державного бюджету України

1034-IX

4284 29.10.2020про дерадянізацію законодавства України  
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
 

4361 11.11.2020 про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на
державну службу

 

4374 13.11.2020про внесення змін до деяких законів України щодо розширення освітніх пільг для дітей медичних працівників, які померли внаслідок
захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) під час виконання професійних обов’язків

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68392
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68412
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68532
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68553
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68587
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=68633
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68636
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68795
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68749
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68847
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68867
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69037
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=69209
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69408
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69318
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69378
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69390
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69413
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69428
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69559
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69664
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69684
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69689
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69817
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69818
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69848
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=69994
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69995
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70183
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70090
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70091
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70117
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70153
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70158
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70199
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70253
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70276
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=70315
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70400
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70424


05.11.21, 10:13 Офіційний портал Верховної Ради України

w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/reports.dep2?PERSON=18063&SKL=10 3/8

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

 

4416 24.11.2020про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки" щодо спрощення створення та стимулювання діяльності
індустріальних парків

 

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

 

4476 09.12.2020про засоби індивідуального захисту (від хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)  
4494 14.12.2020про державне регулювання цін на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  
4530 21.12.2020про парламентську службу  
4533 21.12.2020про конституційну процедуру  
4535 22.12.2020"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" 1638-IX
4590 14.01.2021про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт

год
 

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

 

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

 

4663 28.01.2021про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо підтримки фізичних осіб-
підприємців сфери торгівлі під час пандемії

 

4680 29.01.2021про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо спрямування природного газу накопиченого у
неопалювальний період та вітчизняного видобутку на потреби населення)

 

5004 02.02.2021про внесення змін до статті 32 Закону України "Про ринок природного газу"  
5020 04.02.2021про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівель суб'єктів природних монополій  

5066-1 04.03.2021про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо збільшення відсотку зарахування податку на доходи фізичних осіб до
бюджетів місцевого самоврядування

 

5097 18.02.2021про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо уточнення деяких положень закупівлі товарів і послуг,
що здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

 

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)

 

5134 22.02.2021про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми  
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)

 

5138-1 11.03.2021про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо
розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу

1385-IX

5145 24.02.2021про внесення змін до статті 103-2 Бюджетного кодексу України щодо фінансування міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів)

 

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

 

5208 05.03.2021про внесення змін та доповнень до деяких законів України щодо заходів з посилення енергетичної незалежності України  
5209 05.03.2021про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо звільнення від сплати

збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації деяких транспортних засобів спеціального та
спеціалізованого призначення

 

5248 15.03.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з
переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано)

1720-IX

5249-1 16.03.2021про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності 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
 

5288 19.03.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення процедури державної реєстрації політичних партій та
їх структурних утворень)

 

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

 

5302 25.03.2021про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання"  
5317-1 15.04.2021про внесення змін до деяких законів України щодо питань оціночної діяльності  
5326 02.04.2021про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання дискримінації за ознакою

вакцинації
 

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

 

5362 12.04.2021про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо
врегулювання деяких питань правового режиму майна спільної власності територіальних громад

 

5366 13.04.2021про внесення змін до деяких законів України щодо захисту морських ссавців і чужорідних видів акул  
5388-1 30.04.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження спрощеного порядку регулювання трудових відносин  
5389 15.04.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оціночної діяльності  
5398 19.04.2021про внесення змін до пункту 5 Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України

з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності,
порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного
стану підприємства та основних виробничих показників"

 

5407 21.04.2021про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо посилення захисту вразливих споживачів електричної
енергії

 

5446 29.04.2021про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо розміру мінімальної пенсії за  
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70507
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=70618
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70664
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=70729
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70822
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70842
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=70933
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70956
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70985
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71011
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71301
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71141
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71148
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=71204
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=71382
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71221
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=71334
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71338
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71410
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71420
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=71490
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71503
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71517
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71685
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71567
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=71632
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71638
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71828
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71686
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71719
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71737
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71812
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віком та у зв'язку з втратою годувальника
5476 07.05.2021про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель закладами освіти та державними

науковими установами за рахунок власних надходжень
 

5512 19.05.2021про місцевий референдум  
5513 19.05.2021про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту бджіл  
5514 19.05.2021про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти  
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

5530 20.05.2021про засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС та визнання її терористичною  
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

5548 21.05.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань у спорах щодо визначення місця
проживання малолітньої дитини

 

5549 21.05.2021про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків  
5605 03.06.2021про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо державної соціальної підтримки дітей війни  
5606 03.06.2021про внесення зміни до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо уточнення порядку

виплати пенсії
 

5607 03.06.2021про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед
Міжнародним Валютним Фондом

 

5613 03.06.2021про внесення змін до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вимоги про обов'язкову участь особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності, під час розгляду справи

 

5614 03.06.2021про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення інституту фіксування судового
провадження, складу суду та проголошення судового рішення

 

5619 04.06.2021про зміну у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства
"Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління
зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників

 

5644 10.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності  
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
 

5657 14.06.2021про фортифікацію борошна  
5695 23.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників  
5699 23.06.2021про внесення зміни до Розділу Х "Прикінцеві положення" Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо розблокування

конкурсів на отримання ліцензій на мовлення
 

5707 25.06.2021про правотворчу діяльність  
5708 25.06.2021про право на цивільну вогнепальну зброю  
5709 25.06.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації

положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю"
 

5721 01.07.2021про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії  
5727-2 09.07.2021про внесення змін до статті 48 Закону України "Про вищу освіту" щодо мови освітнього процесу в закладах вищої освіти для

іноземців та осіб без громадянства (англійська мова, інші офіційні мови Європейського Союзу)
 

5728 02.07.2021про внесення змін до Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо підтримки індустріального
розвитку та інвестиційної діяльності

 

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

5780 16.07.2021про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо захисту конституційних
прав громадян України на паліативну допомогу шляхом належного фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я,
які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу

 

5804 19.07.2021про відзначення 140-річчя з дня народження В’ячеслава Липинського (квітень 2022 року)  
5807 20.07.2021про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та

структуру власності юридичної особи
1805-IX

6001 07.09.2021про звернення Верховної Ради України до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй про визнання Федеральної служби безпеки
Російської Федерації та Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації терористичними
організаціями

 

6013 09.09.2021про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період  
6023 10.09.2021про вжиття невідкладних заходів спрямованих на забезпечення належної діагностики та лікування хворих на хворобу Паркінсона  

6131-2 19.10.2021про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань" щодо вдосконалення інституту зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
юридичної особи

 

6155 08.10.2021про основні засади торговельної діяльності харчовими продуктами  
6159 08.10.2021про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо розподілу видатків з утримання комунальних

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

6163 11.10.2021про внесення змін до деяких законів України щодо заходу із запобігання загрозам національної безпеки – позбавлення осіб
державних нагород

 

6199 21.10.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань, пов’язаних із набуттям права
власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення

 

6249 01.11.2021про необхідність масової вакцинації в Україні для захисту населення від коронавірусної хвороби (COVID-19) та її наслідків  
6262 02.11.2021про запровадження обов’язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду публічних осіб  

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.

1029 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
ефективності інституційного механізму запобігання корупції

Друге читання -
16.09.2019

7 2 5 0 0 0 0

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71859
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=71943
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71950
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=71989
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=72019
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72020
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72116
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72117
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72118
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72131
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72132
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72140
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=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=72215
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72335
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72342
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=72360
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72361
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72458
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72423
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72536
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72542
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72576
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72685
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=72724
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73011
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72959
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72964
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72968
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73034
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73104
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73127
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66259
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/nav.showptops?ptid=21037
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1055-1 Про оренду державного та комунального майна Друге читання -
01.10.2019

2 0 1 1 0 0 0

1059 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання
інвестиційної діяльності в Україні

Друге читання -
20.09.2019

3 0 3 0 0 0 0

1067-д Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення
дерегуляції у сфері господарської діяльності

Друге читання -
15.01.2020

4 0 4 0 0 0 0

1109 Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку
кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України "Про споживче
кредитування"

Друге читання -
11.06.2020

1 0 1 0 0 0 0

1152-1 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за
фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських
засобів

Друге читання -
30.10.2019

2 0 1 1 0 0 0

1182-1-д Про внутрішній водний транспорт (ч.І) Друге читання -
24.09.2020

7 2 0 5 0 0 0

1182-1-д Про внутрішній водний транспорт (ч.ІІ) Друге читання -
24.09.2020

5 2 0 3 0 0 0

1197 Про 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)

Друге читання -
17.12.2019

1 0 1 0 0 0 0

1198 Про 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

Друге читання -
17.12.2019

2 0 2 0 0 0 0

1208-2 Про Бюро фінансових розслідувань Друге читання -
13.11.2019

8 1 4 3 0 0 0

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

Друге читання -
13.01.2020

1 1 0 0 0 0 0

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

Друге читання -
13.01.2020

3 1 2 0 0 0 0

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

Друге читання -
13.01.2020

12 2 9 0 1 0 0

2030 Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо надання
права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильські

Друге читання -
03.06.2020

1 0 0 1 0 0 0

2031 Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну
допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"

Друге читання -
03.06.2020

2 0 2 0 0 0 0

2042 Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури
об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики

Друге читання -
04.12.2019

3 1 0 0 2 0 0

2042 Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури
об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики

Повторне друге читання
- 15.04.2020

3 1 0 0 2 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

4 0 4 0 0 0 0

2051-1 Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України Друге читання -
05.02.2020

4 1 2 1 0 0 0

2051-1 Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України Повторне друге читання
- 07.12.2020

4 1 3 0 0 0 0

2063 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
доступу захисника до особи, яка має право на захист

Друге читання -
04.11.2020

6 0 6 0 0 0 0

2077 Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо
діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації
учнівського спорту

Друге читання -
18.12.2019

6 0 2 4 0 0 0

2110 Про публічні електронні реєстри Друге читання -
01.07.2020

5 4 0 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

22 2 18 1 1 0 0

2143-3 Про місто Київ - столицю України(з врахуванням зауважень Головного
юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 24.04.2020
відповідно до частини другої статті 117 та частини шостої статті 118 Регламенту
Верховної Ради України)

Друге читання -
15.07.2020

11 2 6 3 0 0 0

2144 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України Друге читання -
13.11.2019

15 1 13 1 0 0 0

2148 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
особистого голосування народними депутатами України

Друге читання -
18.12.2019

2 0 2 0 0 0 0

2166 Про внесення змін до Закону України ''Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Друге читання -
08.05.2020

1 0 1 0 0 0 0

2168 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування
державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та
трудової міграції

Друге читання -
13.11.2019

2 0 2 0 0 0 0

2172 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення
тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду

Друге читання -
04.12.2019

8 6 2 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

1 0 1 0 0 0 0
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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 (чІ)

Друге читання -
28.12.2019

10 0 10 0 0 0 0

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

Друге читання -
28.11.2019

5 2 3 0 0 0 0

2179 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення (Ч.1)

Друге читання -
28.11.2019

2 1 1 0 0 0 0

2187 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження
культурних цінностей

Друге читання -
04.12.2019

5 0 5 0 0 0 0

2189 Про внесення змін до Закону України ''Про добровільне об'єднання
територіальних громад щодо спрощення процедури затвердження
перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки
Крим, областей

Друге читання -
04.12.2019

1 0 1 0 0 0 0

2194 Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів
щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних
відносин (ч.І)

Друге читання -
07.10.2020

19 1 16 1 1 0 0

2194 Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів
щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних
відносин (ч.ІІ)

Повторне друге читання
- 05.02.2021

4 0 4 0 0 0 0

2194 Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів
щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних
відносин (ч.І)

Повторне друге читання
- 05.02.2021

19 2 15 1 1 0 0

2194 Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів
щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних
відносин (ч.ІІ)

Друге читання -
07.10.2020

4 0 4 0 0 0 0

2195 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних
ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди,
суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони

Друге читання -
05.02.2021

4 1 3 0 0 0 0

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

Друге читання -
16.12.2019

3 0 3 0 0 0 0

2239-1 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням
діяльності з транспортування природного газу

Друге читання -
30.10.2019

7 3 4 0 0 0 0

2240 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання
питання видобутку бурштину

Друге читання -
10.12.2019

6 1 2 2 1 0 0

2241 Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо
упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для
видобування бурштину (на заміну)

Друге читання -
13.01.2020

1 0 1 0 0 0 0

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

Друге читання -
03.06.2020

2 0 2 0 0 0 0

2258 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з
патентним тролінгом

Друге читання -
01.07.2020

2 0 2 0 0 0 0

2259 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи
патентного законодавства)

Друге читання -
13.07.2020

3 0 3 0 0 0 0

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

7 0 7 0 0 0 0

2261 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших
юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді

Друге читання -
11.12.2019

6 0 6 0 0 0 0

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

Друге читання -
20.05.2020

7 0 7 0 0 0 0

2280 Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів
щодо планування використання земель

Друге читання -
01.01.2020

4 0 3 0 1 0 0

2283 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019
рік

Друге читання -
30.10.2019

1 0 1 0 0 0 0

2288 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку
застосування статей 470 та 481

Друге читання -
17.12.2019

3 3 0 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

13 1 10 2 0 0 0

2300 Про внесення змін до Закону України ''Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів та пального'' щодо лібералізації діяльності у сфері
виробництва і обігу спирту етилового

Друге читання -
02.12.2019

1 0 1 0 0 0 0

2315 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно
оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою

Друге читання -
07.10.2020

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

4 0 4 0 0 0 0

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

Друге читання -
11.12.2019

4 0 4 0 0 0 0
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2318-1 Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України
у зв'язку з проведенням адміністративної реформи

Друге читання -
13.01.2020

12 2 10 0 0 0 0

2335 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання
особою без громадянства

Друге читання -
05.02.2020

3 1 0 0 2 0 0

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

Друге читання -
15.07.2020

5 1 2 1 1 0 0

2370 Про національну інфраструктуру геопросторових даних Друге читання -
11.03.2020

4 0 4 0 0 0 0

2379 Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної
інвентаризації лісів

Друге читання -
14.04.2020

2 1 1 0 0 0 0

2390 Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів,
спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку
електричної енергії)

Друге читання -
17.06.2020

1 1 0 0 0 0 0

2398-д Про оборонні закупівлі Друге читання -
12.06.2020

6 0 6 0 0 0 0

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

3 0 3 0 0 0 0

2412-д Про розвідку Друге читання -
13.07.2020

3 0 3 0 0 0 0

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

1 0 1 0 0 0 0

2426 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку
металургійної сировини та операцій з металобрухтом

Друге читання -
20.05.2020

7 7 0 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

2 0 1 1 0 0 0

2429 Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних
бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я

Друге читання -
20.05.2020

3 0 1 0 2 0 0

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

Друге читання -
16.12.2019

3 0 1 1 1 0 0

2490-1 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг

Друге читання -
13.12.2019

8 0 7 1 0 0 0

2492 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення
електронної форми законодавчого процесу

Друге читання -
15.01.2020

2 0 2 0 0 0 0

2494 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Друге читання -
05.02.2020

10 2 5 3 0 0 0

2494 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Повторне друге читання
- 27.05.2020

10 2 5 2 1 0 0

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

Друге читання -
30.06.2020

1 0 1 0 0 0 0

2538 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів,
які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері
охорони здоров'я

Друге читання -
05.02.2020

1 0 1 0 0 0 0

2539 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення
доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які
закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для
закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державног

Друге читання -
16.03.2020

1 0 1 0 0 0 0

2560 Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення підслідності
кримінальних правопорушень, досудове розслідування, яких здійснюють слідчі
органів державного бюро розслідувань)

Друге читання -
27.01.2021

3 0 1 2 0 0 0

2653 Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Друге читання -
19.02.2020

2 0 1 1 0 0 0

2823 Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо
відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду

Друге читання -
03.06.2020

1 0 1 0 0 0 0

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

24 17 3 4 0 0 0

3297 Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення
нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину,
встановленого з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби СОVІD-19)

Друге читання -
15.06.2020

2 2 0 0 0 0 0

3322 Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо
недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби
(СОVІD-19)

Друге читання -
03.06.2020

2 0 2 0 0 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

1 1 0 0 0 0 0

3354 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за
невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата
України, Рахункової палати, депутата місц

Друге читання -
22.05.2020

1 0 1 0 0 0 0

3355-1 Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на
яких поширюється дія антикорупційного законодавства

Друге читання -
11.06.2020

7 0 7 0 0 0 0

3377 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки
сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у

Друге читання -
03.06.2020

2 0 2 0 0 0 0
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зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної
хвороби (СОVІD-19)

3438 Про внесення змін до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)

Друге читання -
10.06.2020

1 0 1 0 0 0 0

3608 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку
проведення пленарних засідань

Друге читання -
10.09.2020

1 0 1 0 0 0 0

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

10 2 8 0 0 0 0

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

4 1 3 0 0 0 0

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

84 2 43 39 0 0 0

4131 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної
реалізації парламентського контролю

Друге читання -
02.12.2020

2 1 1 0 0 0 0

4334 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо опублікування
рішень Верховної Ради України

Друге читання -
04.11.2020

4 0 4 0 0 0 0
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