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УКР  ENG  РУС

Пошук

 Железняк Ярослав 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

1001 29.08.2019про Тимчасову президію першої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання 1-IX
1002 29.08.2019про Лічильну комісію Верховної Ради України дев'ятого скликання 3-IX
1004 29.08.2019про порядок денний першої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання на період розгляду організаційних питань першої

сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання
2-IX

1005 29.08.2019про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України 18-IX
1006 29.08.2019про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання 26-IX

1011-1 06.09.2019про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави  
1031-2 06.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів
 

2034 03.09.2019про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для якісного законотворчого процесу та професійного
парламентаризму

 

2045-1 19.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа
учасників антитерористичної операції

329-IX

2047 04.09.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про
оцінку об'єктів нерухомості

 

2090 09.09.2019про внесення змін до законодавчих актів щодо початку реформування системи спеціальних органів України  
2153 17.09.2019про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни 137-IX

2178-10П1201.04.2020про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому як Закону
проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського
призначення" (реєстраційний № 2178-10 від 10.10.2019)

 

2237-1 18.10.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення гармонізації кримінального процесуального
законодавства з положеннями Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних
депутатів України"

 

2255-1 29.10.2019про удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності  
2336 29.10.2019про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції 410-IX

2359-1 05.11.2019про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення
виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання
України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої

314-IX

2426 12.11.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом) 776-IX
2493 25.11.2019про акціонерні товариства  
2524 04.12.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних

осіб-підприємців
786-IX

2527 04.12.2019про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" в частині застосування народним депутатом України
електронного цифрового підпису

 

2657 20.12.2019про внесення змін до Митного кодексу України, що стосуються відносин у сфері перевезення живих тварин, а також окремих питань
карантину

 

2740 15.01.2020про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення
порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження)

 

2788 20.01.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку  
2788-д 04.05.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку  
3037-1 26.02.2020про внесення змін до Митного кодексу України щодо удосконалення функціонування авторизованих економічних операторів,

інституту фінансових гарантій та зменшення тиску правоохоронних органів
 

3057 11.02.2020про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації  
3060 12.02.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі

відео- та кіно- виробництва
821-IX

3087 19.02.2020про Бюро економічної безпеки  
3118 24.02.2020про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій

місцевого самоврядування та захисту його економічних основ
1025-IX

3133-10 13.03.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих
правоохоронних та інших державних органах

 

3176 05.03.2020про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу 1021-IX
3178 05.03.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо туристичного збору  

3180-2 16.03.2020про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України (щодо приведення цього закону у
відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України)

 

3187 06.03.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання ефективного користування ділянками  

 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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нафтогазоносних надр
3188 06.03.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних

надр
 

3189 06.03.2020про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками
нафтогазоносних надр

 

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

 

3195 10.03.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів
Кабінету Міністрів України

 

3196-1 24.03.2020про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо реформування діяльності Служби безпеки України  
3205-1 13.03.2020про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві  
3205-2 25.05.2020про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві  
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
 

3212 13.03.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення гарантій сталого розвитку сільських територій  
3214 16.03.2020про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування

державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)
 

3215 16.03.2020про внесення змін до статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" щодо надання інформації з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування центрам
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

3216 16.03.2020про внесення змін до статті 23 Митного кодексу України щодо попередніх рішень з питань відповідного методу або критеріїв та їх
застосування, які будуть використовуватися для визначення митної вартості відповідно до конкретних обставин

 

3218 16.03.2020про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні 534-IX
3219 16.03.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної

хвороби (COVID-19)
530-IX

3220 16.03.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)

533-IX

3221 16.03.2020про внесення змін до деяких законів України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації
договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)

 

3229 17.03.2020про результати роботи засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року в м.Мінськ, Республіка Білорусь  
3273 29.03.2020про звільнення Ємця І.М. з посади Міністра охорони здоров'я України  
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

3319 09.04.2020про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)

609-IX

3329-д 30.04.2020про 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 (COVID-19)

591-IX

3329-2 28.04.2020про 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 (COVID-19)

 

3335 14.04.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

 

3342 15.04.2020про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов
обігу земель сільськогосподарського призначення" щодо впровадження механізму реалізації прав гарантованих статтею 41
Конституції України

 

3361 17.04.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної
відповідальності

 

3372 21.04.2020про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
щодо відтермінування набрання ним чинності

 

3380 23.04.2020про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19

587-IX

3381 23.04.2020про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання
законних вимог депутата місцевої ради

 

3407 29.04.2020про статус ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) Захисників України та ветеранів  
3408 29.04.2020про статус осіб, які сприяли захисту Батьківщини, та осіб, постраждалих внаслідок збройних конфліктів  
3423 30.04.2020про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо збереження фінансової

основи місцевого самоврядування та забезпечення місцевих бюджетів адекватними ресурсами для запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

3427 04.05.2020про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі 1750-IX
3435 06.05.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі корпоративних прав в управління 852-IX
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)

 

3476 14.05.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі
електричного транспорту в Україні

1660-IX

3477 14.05.2020про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні 1661-IX
3479 14.05.2020про заборону фінансових пірамід в Україні  
3499 18.05.2020про інтерпеляцію  

3509-1 02.06.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"  
3509-2 02.06.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"  
3510-1 02.06.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України  
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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)

 

3562 29.05.2020про внесення змін Митного кодексу України (щодо порядку контролю правильності визначення митної вартості товарів)  
3565 29.05.2020про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу

України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості
реалізації майна"

 

3606 05.06.2020про звільнення Авакова А.Б. з посади Міністра внутрішніх справ України  
3607 05.06.2020про Установу бізнес-омбудсмена в Україні  
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
 

3671 17.06.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони
здоров'я

749-IX

3731 24.06.2020про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" (щодо ідентифікації військовослужбовців Національної
гвардії України під час виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки)

 

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

3739-1 10.07.2020про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо стимулювання розділу бюджетних коштів (про спрощене
відтворення положень законопроекту 3739 від 24.06.2020 р.)

 

3739-2 14.07.2020про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації
вітчизняної промисловості

 

3745 25.06.2020про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (щодо забезпечення гласності засідань
комітетів Верховної Ради України)

 

3758 01.07.2020про внесення змін до деяких законів України щодо деяких аспектів реалізації принципів академічної доброчесності  
3760-2 16.07.2020про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями  
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
 

3791 03.07.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвесторів за угодами про розподіл
продукції

 

3799 06.07.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії інжинірингу та інженерної
справи

 

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

 

3834 13.07.2020про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році  
3858 16.07.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про

адміністративні правопорушення (щодо встановлення кримінальної відповідальності за керування транспортними засобами у стані
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції)

 

3899-1 30.07.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти,
культури, науки та туризму

 

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

 

3957 05.08.2020про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (щодо термінів оприлюднення фінансової
звітності та аудиторських висновків)

 

4025 02.09.2020про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо приведення у відповідність до
Конституції України

 

4057 07.09.2020про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення безпечного навчального процесу
і якісної освіти в умовах карантину запровадженого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

920-IX

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

 

4101-1 01.10.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень

 

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

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
4132 21.09.2020про захист від демпінгового імпорту  
4133 21.09.2020про захист від субсидованого імпорту  
4134 21.09.2020про захисні заходи  
4141 22.09.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері торговельного захисту  
4143 22.09.2020про звернення до Кабінету Міністрів України та Державної міграційної служби України щодо надання тимчасового захисту

громадянам Республіки Білорусь, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок політичних переслідувань в Республіці
Білорусь

 

4144 23.09.2020про звернення Верховної Ради України до Президента України щодо діяльності Окружного адміністративного суду міста Києва  
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

 

4194 07.10.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах населених пунктів

 

4196 07.10.2020про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення ефективного розслідування кримінальних
правопорушень, вчинених народними депутатами України

 

4197-1 26.10.2020про ринок деревини  
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

4233 19.10.2020про звільнення Петрашка Ігоря Ростиславовича з посади Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  

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=68975
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68981
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69053
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69055
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=69165
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69262
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=69421
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69448
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69282
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=69505
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=69369
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=69382
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69445
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69495
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69622
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=69641
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69792
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69854
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=70106
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70003
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=70004
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70005
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70024
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70026
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70040
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=70134
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70142
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70250
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=70206
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4240 20.10.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ведення підприємницької
діяльності е-резидентами в Україні

 

4244 21.10.2020про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення реєстрації новостворених суб’єктів платниками єдиного
податку та податку на додану вартість)

 

4245 21.10.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо доходів від єдиного податку, що сплачується фізичними особами –
підприємцями, зареєстрованими електронними резидентами

 

4275 27.10.2020про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог
законодавства про ринок деревини

 

4291 30.10.2020про внесення змін до Митного кодексу України (щодо торговельного захисту)  
4303-2 18.11.2020про стимулювання розвитку сфери інформаційних технологій в Україні  
4304 02.11.2020про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України  
4311 03.11.2020про внесення змін до статті 10 Закону України "Про Конституційний Суд 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
 

4319 05.11.2020про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом
України)

 

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

1004-IX

4369 12.11.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із
завершенням реформи децентралізації

 

4370 12.11.2020про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу України щодо порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із
завершенням реформи децентралізації

 

4381 16.11.2020про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів  
4423 25.11.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування" щодо додаткової підтримки бізнесу у зв'язку із посиленням карантинних заходів"
 

4423-1 10.12.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки бізнесу у зв'язку із
посиленням карантинних заходів

 

4433 26.11.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення стимулів для фінансового розвитку територіальних громад
шляхом вдосконалення системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування

 

4439-д 01.12.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів
розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами
щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій

1017-IX

4443 02.12.2020про попередній звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів  
4500 16.12.2020про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19  
4530 21.12.2020про парламентську службу  
4548 24.12.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та

неподання декларації
 

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

 

4571 04.01.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо додаткової підтримки платників податків у 2021 році  
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

 

4574 04.01.2021про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо продажу об’єктів державної та комунальної власності)  
4575 04.01.2021про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо коштів від приватизації об’єктів державної власності  

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
 

4625 22.01.2021про невідкладні заходи в сфері енергоефективності, спрямовані на зниження витрат домогосподарств на енергоносії  
4626 22.01.2021про Службу військового капеланства  
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

 

5058 11.02.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов 1438-IX
5059 11.02.2021про внесення змін до статті 35-1 Закону України "Про запобігання корупції"  
5094 18.02.2021про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами  
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)

 

5128 22.02.2021про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо використання екологічного податку  
5132 22.02.2021про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України

на 2020 рік" щодо мораторію на проведення податкових перевірок
 

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)

 

5153-3 09.03.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури
громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового
збору до бюджету

 

5154-1 09.03.2021про внесення зміни до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у
зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо запровадження добровільного декларування фізичними особами
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71369
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належних їм активів
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

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

 

5270 18.03.2021про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування
підприємницької діяльності електронних резидентів

 

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

 

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

 

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

 

5313 29.03.2021про засудження бездіяльності Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади щодо незабезпечення належної
підготовки та проведення масової вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та неефективного розслідування і
судового розгляду у резонансних кримінальних провадженнях

 

5317 30.03.2021про внесення змін до деяких законів України щодо питань оціночної діяльності  
5346 07.04.2021про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо надання допомоги застрахованим особам та

підтримки бізнесу на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів
 

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)

 

5425-д 14.06.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з
постачання окремих видів сільськогосподарської продукції

1600-IX

5427 26.04.2021про вжиття невідкладних заходів з метою протидії поширенню пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та подоланню її негативних наслідків для економіки та благополуччя населення

 

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

 

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

 

5501-д 18.06.2021про 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

1617-IX

5501-1 04.06.2021про 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

 

5502-1 04.06.2021про 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"

 

5503-д 18.06.2021про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України у зв'язку із втратою чинності
Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на
тимчасово окупованій території України"

1619-IX

5503-1 04.06.2021про 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""

 

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  
5585-1 01.06.2021про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (щодо стимулювання збільшення народжуваності)  
5590 31.05.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ставки податку на додану вартість для сфери ресторанного

господарства та надання кейтерингових послуг
 

5593-2 15.06.2021про 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

 

5600-1 11.06.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень  
5632 07.06.2021про річний звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів 1596-IX
5662 15.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання загрозам у сфері економічної конкуренції  
5707 25.06.2021про правотворчу діяльність  
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

5850 17.08.2021про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України  
5851 17.08.2021про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного

нагляду
1774-IX

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=71428
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71471
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=71490
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=71540
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71548
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71610
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=72220
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71765
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=71926
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72315
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72154
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=72155
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=72316
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72156
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=72086
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72078
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72226
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=72210
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72165
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=72355
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72520
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=72634
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72635
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5852 17.08.2021про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком
України

 

5853 17.08.2021про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком
України для складання Бюджетної декларації

 

5865 26.08.2021про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких
інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках

 

5867 26.08.2021про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи 1787-IX
5876 30.08.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з

постачання україномовних аудіокниг
 

6002 07.09.2021про особливості поширення на вакцинованих осіб обмежень, встановлених з метою протидії поширенню пандемії гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

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

6013 09.09.2021про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період  
6047 13.09.2021про запровадження заходів для оцінки та подолання наслідків пандемії COVID-19 у сфері освіти  

6052-1 17.09.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо ефективного розподілу незапланованих
доходів Державного бюджету України для запобігання та подолання негативних наслідків, спричинених пандемією COVID-19,
виплати субсидій та інших платежів і впровадження заходів енергоефективності

 

6102-1 05.10.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та комунального
майна

 

6188 19.10.2021про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей розміщення інформаційних матеріалів про використання
бюджетних коштів

 

6249 01.11.2021про необхідність масової вакцинації в Україні для захисту населення від коронавірусної хвороби (COVID-19) та її наслідків  
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.

0958 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання
надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду
(контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення

Повторне друге читання
- 02.12.2020

1 0 1 0 0 0 0

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

Друге читання -
18.09.2019

2 0 2 0 0 0 0

1043 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії
зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (зміни)

Друге читання -
14.04.2020

2 0 2 0 0 0 0

1048 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань
функціонування авторизованих економічних операторів

Друге читання -
30.09.2019

7 0 6 1 0 0 0

1060 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
порядку ліцензування господарської діяльності

Друге читання -
01.10.2019

2 0 2 0 0 0 0

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

11 0 10 1 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

15 5 7 3 0 0 0

1208-2 Про Бюро фінансових розслідувань Друге читання -
13.11.2019

31 7 20 4 0 0 0

1209-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві

Друге читання -
13.01.2020

1 0 1 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

70 42 20 8 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

72 32 34 6 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

29 13 12 2 2 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 1 0 0 0 0

2047-д Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної
схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та
прозорості реалізації майна

Друге читання -
02.12.2019

28 26 1 1 0 0 0

2102 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між
Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення
виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про
податкові вимоги до іноземних рахунків" (F

Друге читання -
06.11.2019

1 1 0 0 0 0 0

2103 Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією
Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для
поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону
США

Повторне перше
читання - 06.11.2019

10 10 0 0 0 0 0
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2166 Про внесення змін до Закону України ''Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Друге читання -
08.05.2020

3 2 1 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

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.ІІ)

Друге читання -
28.11.2019

20 8 10 2 0 0 0

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

Друге читання -
03.06.2020

52 9 24 19 0 0 0

2285-д Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор (Частина І)

Друге читання -
03.06.2020

216 71 115 30 0 0 0

2285-д Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор (Частина І)

Друге читання -
03.06.2020

73 31 34 8 0 0 0

2285-д Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор (Частина ІІ)

Друге читання -
03.06.2020

37 0 32 5 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

7 1 6 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

7 0 7 0 0 0 0

2336 Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії
політичній корупції

Друге читання -
18.12.2019

7 6 1 0 0 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

16 5 10 1 0 0 0

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

Друге читання -
08.05.2020

7 7 0 0 0 0 0

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

71 32 32 7 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

1 0 1 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

9 2 4 0 3 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

7 5 2 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

12 0 12 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
зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної
хвороби (СОVІD-19)

Друге читання -
03.06.2020

6 3 3 0 0 0 0

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

Друге читання -
07.12.2020

1977 21 1931 14 11 0 0

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

61 20 28 10 3 0 0

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

61 21 29 9 2 0 0

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

12 0 9 3 0 0 0

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

Друге читання -
04.11.2020

1 0 1 0 0 0 0

5304 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021
рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя
місцевими, апеляційними судами

Друге читання -
19.05.2021

1 0 1 0 0 0 0
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/nav.showptops?ptid=21814
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68643
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/nav.showptops?ptid=21741
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/nav.showptops?ptid=22014
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69308
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/nav.showptops?ptid=21967
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69308
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/nav.showptops?ptid=21939
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69938
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/nav.showptops?ptid=22115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70358
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/nav.showptops?ptid=21962
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71521
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/nav.showptops?ptid=22133

