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УКР  ENG  РУС

Пошук

 Бойко Юрій Анатолійович (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

1101-1 29.08.2019про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо мораторію на відчуження земель
сільськогосподарського призначення

 

1103-1 29.08.2019про порядок застосування мов в Україні  
1106-1 29.08.2019про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води,

постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року
 

1115 29.08.2019про статус і соціальний захист мирних (цивільних) громадян, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів  
1116 29.08.2019про внесення змін до деяких законів України щодо скасування негативних положень "пенсійної реформи" та відновлення порушених

прав громадян на виконання рішення Конституційного Суду України
 

1117 29.08.2019про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення належних соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на виконання рішення Конституційного Суду України

 

1118 29.08.2019про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення існуючих раніше прав і свобод ветеранів війни, ветеранів праці, дітей
війни та жертв нацистських переслідувань

 

1119 29.08.2019про внесення змін до статті 5 Закону України "Про ціни і ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін  
1120 29.08.2019про невідкладні заходи для припинення бойових дій та відновлення миру, імплементації Мінських угод  
1121 29.08.2019про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про освіту"  
1122 29.08.2019про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення

цін і тарифів на природний газ
 

1123 29.08.2019про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою  
1125 29.08.2019про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин  
1211 30.08.2019про парламентську опозицію  
2083 06.09.2019про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян  
2084 06.09.2019про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій чи

збройних конфліктів
 

2085 06.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій дітей та сімей з дітьми  
2086 06.09.2019про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо

розміру та перерахунку раніше призначених пенсій
 

2087 06.09.2019про внесення змін до деяких законів України щодо захисту громадян від негативних наслідків підвищення цін і тарифів на житлово-
комунальні послуги

 

2123 11.09.2019про невідкладні заходи щодо затвердження оновлених наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів і наборів
послуг та формування на їх основі прожиткового мінімуму

 

2124 11.09.2019про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення  
2125 11.09.2019про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо підвищення державних соціальних

стандартів
 

2126 11.09.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для
потреб населення

 

2146 16.09.2019про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення і затвердження окремих державних соціальних гарантій  
2181 26.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження права власності Українського народу  
2198 02.10.2019про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі,

що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх
обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку

 

2491 22.11.2019про внесення змін до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей"

 

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

 

2747 16.01.2020про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України"
(щодо зменшення розміру заробітної плати народних депутатів України)

 

3025-1 10.02.2020про внесення змін до Закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо відновлення (підвищення) рівня пенсійного
забезпечення дітей війни, пільг при платі за користування комунальними послугами та безоплатного проїзду

 

3051 10.02.2020про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення  
3140 02.03.2020про невідкладні заходи щодо недопущення знищення системи охорони здоров'я України  
3151 03.03.2020про відзначення 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років  
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

3570 01.06.2020про Заяву Верховної Ради України щодо необхідності термінового відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду у Донецькій  

 Електронні петиції

 Громадське обговорення законопроектів

 Електронний кабінет громадянина

 Повний цикл публічної політики

RSSМАПА САЙТУКОНТАКТИРАДА ОНЛАЙНПРЕС-СЛУЖБА
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та Луганських областях
3739 24.06.2020про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації

вітчизняної промисловості
 

3788 02.07.2020про заяву Верховної Ради України про засудження висловлювань Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів, народного депутата України Третьякової Г.М.

 

3811 08.07.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту соціально незахищених верств населення від надмірного
оподаткування

 

3813 08.07.2020про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)  
3835 13.07.2020про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним

водопостачанням
896-IX

4016 02.09.2020про призначення місцевих виборів на окремих територіях 25 жовтня 2020 року  
4123 18.09.2020про забезпечення представництва інтересів громадян України  
4130 18.09.2020про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув

(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України
978-IX

4131 18.09.2020про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю 1052-IX
4237 20.10.2020про Звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів з надання державної підтримки курорту державного значення -

санаторно-курортному реабілітаційному центру "Слов'янський курорт"
 

4381 16.11.2020про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів  
4648 26.01.2021про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних меншин України у

сфері освіти
 

4650 27.01.2021про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги 1147-IX
4682 29.01.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційного права громадян України на здобуття

повної загальної середньої освіти
 

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

 

5190 02.03.2021про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з сьомою річницею трагічних подій 2 травня 2014 року в місті Одеса  
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
 

5300-1 26.03.2021про державну підтримку суб'єктів господарювання, самозайнятих та застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2

 

5445 29.04.2021про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення існуючих раніше прав і свобод ветеранів війни, ветеранів праці, дітей
війни та жертв нацистських переслідувань

 

5647 10.06.2021про Звернення Верховної Ради України до лідерів, парламентів та урядів країн "Нормандської четвірки" щодо невідкладного
проведення розширеної зустрічі для припинення військової ескалації та мирного врегулювання конфлікту на сході України

 

6169 12.10.2021про Національного постачальника природного газу  
6174 12.10.2021про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для підвищення пенсій  

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

Заголовок таблиці поправок Читання / Дата розгляду Всього Врах. Відх. Врах.
част.

Врах.
ред.

Інше Немає
висн.

4000 Про Державний бюджет України на 2021 рік Перше читання - 02.11.2020 219 2 186 31 0 0 0
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