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УКР  ENG  РУС

Пошук

 Кулініч Олег 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

0850 29.08.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта
нерухомості)

1174-IX

0854 29.08.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з
управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель

 

0856 29.08.2019про сільськогосподарську кооперацію 819-IX
0857 29.08.2019про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку

сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та
комунальної власності

 

0858 29.08.2019про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству 340-IX
2313-3 12.11.2019про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо врегулювання правового статусу працівників патронатної

служби)
 

2317 25.10.2019про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування
акцизного податку)

391-IX

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

786-IX

2570 11.12.2019про внесення змін у додаток до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році"  
2645-1 20.12.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про застосування реєстраторів

розрахункових операцій
 

2665 20.12.2019про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" щодо уточнення окремих положень

 

2680 27.12.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства
у сфері містобудівної діяльності

 

2769 17.01.2020про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)  
2824 31.01.2020про внесення змін до статті 61 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших

осіб" (щодо рівності прав отримання недоотриманої пенсії)
 

2825 31.01.2020про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо бюджетної підтримки АПК  
2826 31.01.2020про внесення зміни до Бюджетного кодексу України щодо субвенції на надання державної підтримки молодим фахівцям освітньої і

медичної галузей
 

2827 31.01.2020про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" (щодо відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)

 

3012-1 20.02.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)

 

3012-2 29.05.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських
підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)

 

3034 07.02.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення розміру заробітної плати посадовим особам органів
державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств

 

3039 07.02.2020про звільнення А.Ситника з посади Директора Національного антикорупційного бюро України  
3045-1 26.02.2020про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку діяльності третейських судів та підвищення

відповідальності третейських суддів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)
 

3060 12.02.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі
відео- та кіно- виробництва

821-IX

3131 27.02.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської
продукції

 

3131-д 14.07.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської
продукції

 

3205-2 25.05.2020про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві  
3218 16.03.2020про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні 534-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

3274 29.03.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації,
надзвичайного або воєнного стану)

 

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

 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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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

3329-1 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)

 

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

 

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

588-IX

3399 27.04.2020про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання оновлення рухомого
складу автомобільних перевізників та інвестиційної привабливості підприємств транспорту

 

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

647-IX

3415 29.04.2020про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні  
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
3656 15.06.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів

сільськогосподарської продукції
1115-IX

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

749-IX

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

 

3792 03.07.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог щодо ідентифікації
(верифікації) гравця або відвідувача грального закладу

 

3802 07.07.2020про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою удосконалення здійснення судочинства у
справах про адміністративні правопорушення

 

3980 11.08.2020про перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської області  
4039 02.09.2020про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух" щодо запобігання

шахрайству з показниками одометрів транспортних засобів
 

4050 03.09.2020про внесення змін до статті 33 Закону України "Про вищу освіту" щодо усунення перешкод навчанню студентів за державним
замовленням

 

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

 

4130 18.09.2020про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України

978-IX

4131 18.09.2020про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю 1052-IX
4228 19.10.2020про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних

наслідків пандемії та нових біологічних загроз
937-IX

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
 

4393 17.11.2020про відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича у
зв'язку з незадовільною роботою на посаді

 

4439-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

4535 22.12.2020"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" 1638-IX
4571-2 20.01.2021про 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

 

4575 04.01.2021про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо коштів від приватизації об’єктів державної власності  
4580 12.01.2021про звернення до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного вжиття комплексних заходів для належного врегулювання цін на

енергоносії та їх доставку для побутових споживачів
 

4627 22.01.2021про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році"  
4629 22.01.2021про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності ліцеїв та забезпечення доступності повної загальної

середньої освіти
 

4635 25.01.2021про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав споживачів природного газу  
4639 25.01.2021про внесення змін до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо захисту прав побутових споживачів природного газу  
4650 27.01.2021про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги 1147-IX
4672 29.01.2021про внесення змін до додатка № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо компенсації у зв'язку з

підвищенням тарифів на електричну енергію
1158-IX

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)

 

5020 04.02.2021про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівель суб'єктів природних монополій  
5244 15.03.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами

за місцем отримання доходу та місцем проживання платників податку
 

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

 

5244-3 30.03.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб за фактичним
місцем здійснення діяльності фізичними особами

 

5245 15.03.2021про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем отримання
доходу та місцем проживання платників податку"

 

5253 17.03.2021про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення порядку зупинення та припинення  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68724
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68692
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68637
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68757
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68679
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68681
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68718
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68837
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68838
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69140
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=69275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69370
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69388
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69671
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69815
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69828
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=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=70199
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=70459
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70557
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=70856
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70790
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70792
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70809
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70879
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70881
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70889
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70893
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70918
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70946
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=71011
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71404
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71549
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71551
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71405
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71428


05.11.21, 10:06 Офіційний портал Верховної Ради України

w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/reports.dep2?PERSON=15804&SKL=10 3/6

державного фінансування статутної діяльності політичної партії
5289 19.03.2021про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та проведення процедур

закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами
 

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

 

5316 30.03.2021про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та
захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" від 20 жовтня 2020 року №
937-IX та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері

 

5318 31.03.2021про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо відновлення
прозорості здійснення медичних закупівель)

 

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

 

5384 15.04.2021про заходи щодо забезпечення належного функціонування госпіталів ветеранів війни та удосконалення надання медичних послуг
ветеранам війни

 

5395 16.04.2021про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України (щодо присвоєння звання Герой
України (посмертно) бійцю "Айдару", волонтеру, фотокореспонденту та пластуну Віктору Гурняку)

1408-IX

5591 31.05.2021про внесення змін до cтатті 8 Закону України "Про Український культурний фонд" (щодо KPI Виконавчого директора Українського
культурного фонду)

 

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

сфері містобудівної діяльності
 

5707 25.06.2021про правотворчу діяльність  
5734 06.07.2021про внесення змін до деяких законів України щодо законодавчого регулювання комісійної винагороди за інтерчейндж відповідно до

положень Регламенту 2015/751 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2015 року
 

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

6013 09.09.2021про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період  
6020 10.09.2021про заходи, направлені на забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, у процесі трансформації будинків дитини
 

6108 27.09.2021про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо дослідження діяльності акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та розслідування критичної ситуації у сфері тарифоутворення, яка склалася
внаслідок дій посадових осіб акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

 

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
 

6174 12.10.2021про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для підвищення пенсій  
6222 26.10.2021про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо усунення дискримінації вантажовідправника за

порушення вимог вагового контролю
 

6273 03.11.2021про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей
застосування переговорної процедури закупівлі

 

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

Заголовок таблиці поправок Читання / Дата розглядуВсього Врах. Відх. Врах.
част.

Врах.
ред.

Інше Немає
висн.

0850 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової
долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості)

Друге читання -
02.12.2020

3 0 0 3 0 0 0

0853 ДОДАТКОВА Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними
ділянками

Друге читання -
19.02.2020

1 0 0 1 0 0 0

0853 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення
порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками

Друге читання -
06.11.2019

10 8 1 0 1 0 0

0855 Про внесення зміни до статті 4 Закону України ''Про використання земель
оборони''

Друге читання -
30.10.2019

1 1 0 0 0 0 0

0858 Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших
законодавчих актів щодо протидії рейдерству

Друге читання -
06.11.2019

87 70 5 7 5 0 0

1046 Про концесію Друге читання -
01.10.2019

1 0 1 0 0 0 0

1065 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
правової охорони географічних зазначень

Друге читання -
19.09.2019

25 22 2 0 1 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

2 1 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 ІІІ)

Друге читання -
13.01.2020

27 6 20 0 1 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

59 23 30 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 ІІ)

Друге читання -
13.01.2020

58 13 43 1 1 0 0

1220 Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо усунення
законодавчих колізій та прогалин

Друге читання -
06.05.2020

3 1 1 0 1 0 0

1231 Про верифікацію та моніторинг державних виплат Друге читання - 6 1 5 0 0 0 0
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08.10.2019
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

2 0 2 0 0 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

12 1 5 4 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

3 0 2 1 0 0 0

2136 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ресторанного
господарства)

Друге читання -
03.06.2020

4 2 2 0 0 0 0

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

9 0 6 3 0 0 0

2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення (чІV)

Друге читання -
28.12.2019

1 0 1 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

2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення (чІ)

Друге читання -
28.12.2019

2 0 2 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

60 17 42 1 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

87 18 65 4 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 9 8 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.І)

Повторне друге читання
- 05.02.2021

19 7 11 0 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

24 10 7 1 6 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

24 10 7 1 6 0 0

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

Друге читання -
10.12.2019

6 0 2 3 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

5 3 2 0 0 0 0

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

Друге читання -
03.06.2020

26 8 7 8 3 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

31 16 12 2 1 0 0

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

Друге читання -
13.07.2020

22 6 9 5 2 0 0

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

Друге читання -
20.05.2020

2 1 1 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

9 3 0 0 6 0 0

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

Друге читання -
30.10.2019

2 0 2 0 0 0 0

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

Друге читання -
03.06.2020

58 21 23 14 0 0 0

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

Друге читання -
03.06.2020

13 3 6 4 0 0 0

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

Друге читання -
03.06.2020

90 40 33 17 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

6 0 6 0 0 0 0

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

Друге читання -
05.02.2020

12 8 1 2 1 0 0

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

Друге читання -
18.12.2019

8 5 3 0 0 0 0

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

Друге читання -
15.07.2020

8 1 7 0 0 0 0

2351 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації
положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного

Повторне друге читання
- 30.06.2021

38 17 19 2 0 0 0
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та рослинного світу)
2351 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації

положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного
та рослинного світу)

Друге читання -
30.06.2021

38 17 19 2 0 0 0

2370 Про національну інфраструктуру геопросторових даних Друге читання -
11.03.2020

22 12 2 0 8 0 0

2372 Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання
ядерної енергії

Друге читання -
08.05.2020

2 0 2 0 0 0 0

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

Друге читання -
14.04.2020

1 0 1 0 0 0 0

2398-д Про оборонні закупівлі Друге читання -
12.06.2020

24 6 14 4 0 0 0

2412-д Про розвідку Друге читання -
13.07.2020

73 11 48 1 13 0 0

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

73 10 49 1 13 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

2456 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів

Друге читання -
11.03.2020

1 0 0 1 0 0 0

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

10 3 6 0 1 0 0

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

4 2 2 0 0 0 0

2500 Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України ''Про
запобігання корупції''

Друге читання -
12.02.2020

2 1 1 0 0 0 0

2521 Про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України" Друге читання -
05.02.2020

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

8 5 1 1 1 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

17 10 6 0 1 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

2 1 0 1 0 0 0

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

1 0 1 0 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

3 2 1 0 0 0 0

3314 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень

Друге читання -
15.06.2020

18 15 2 1 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

6 0 6 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

14 5 4 1 4 0 0

3383 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів Украї

Друге читання -
03.06.2020

3 0 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

13 3 10 0 0 0 0

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

23 6 9 5 3 0 0

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

23 6 9 5 3 0 0

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

25 0 10 15 0 0 0

5551-2 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021
рік" щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток
культурної спадщини

Друге читання -
14.07.2021

1 0 1 0 0 0 0
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