
05.11.21, 10:09 Офіційний портал Верховної Ради України

w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/reports.dep2?PERSON=18032&SKL=10 1/3

УКР  ENG  РУС

Пошук

 Рабінович Вадим Зіновійович (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

1089-1 29.08.2019про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб
- учасників подій на території Донецької, Луганської областей

 

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
 

1114 29.08.2019про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"  
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  
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  
1127 29.08.2019про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за

неособисте голосування)
 

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

 

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

 

2396 07.11.2019про внесення зміни до статті 93 Регламенту Верховної Ради України (щодо надання права уповноваженим народними депутатами
особам представляти законопроекти під час їх розгляду у комітетах Верховної Ради України)

 

2397 07.11.2019про внесення змін до Закону України "Про національну безпеку України" щодо заборони участі України у розподілі мігрантів, який
відбувається в країнах-членах Європейського Союзу

 

2402 08.11.2019про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо медичного обслуговування народних депутатів
на загальних підставах та зміни органу, який здійснює функції з управління Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління
справами)

 

2403 08.11.2019про внесення змін до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні" щодо звільнення громадян похилого віку від оплати житлово-комунальних послуг

 

2404 08.11.2019про порядок повернення у власність релігійних організацій культових будівель, їх комплексів  
2405 08.11.2019про державну інвентаризацію (аудит) земель  
2406 08.11.2019про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" (щодо працевлаштування молоді)  
2407 08.11.2019про вільну (спеціальну) економічну зону "Порто-франко"  
2408 08.11.2019про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної (вільної)  

 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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економічної зони "Порто-франко")
2409 08.11.2019про внесення зміни до Митного кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної (вільної)

економічної зони "Порто-франко")
 

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

 

2516 02.12.2019про внесення змін до статті 15 Закону України "Про вибори Президента України" (щодо підстав прийняття Верховною Радою України
постанови про проведення позачергових виборів Президента України)

 

2591 13.12.2019про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо звільнення молоді від сплати податку на доходи фізичних осіб  
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)
 

2770 17.01.2020про визнання такою, що втратила чинність, Постанова Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 188-ІХ "Про Програму
діяльності Кабінету Міністрів України"

 

2795 22.01.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державного регулювання оплати праці в публічному секторі  
3051 10.02.2020про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення  
3119 24.02.2020про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язковості перебування у громадянстві України членів наглядових

(спостережних) рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки та встановлення максимального розміру винагороди
для членів цих наглядових (спостережних) рад

 

3130 27.02.2020про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"  
3151 03.03.2020про відзначення 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років  
3154 03.03.2020про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г. 526-IX
3177 05.03.2020про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою  

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

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

 

3572 02.06.2020про внесення змін до деяких законів України щодо заборони фінансування органів влади та їх посадових (службових) осіб з-за
кордону та заборони найвищим посадовим особам держави мати громадянство (підданство) іноземної держави

 

3574 02.06.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації затвердження без згоди Верховної Ради України рішень
про одержання Україною позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій

 

3608 05.06.2020про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань 893-IX
3723 23.06.2020про внесення зміни до статті 111 Кримінального кодексу України щодо криміналізації дій з ініціювання, організації прийняття,

прийняття (участі у прийнятті) та виконання будь-яких рішень про встановлення мінімальної пенсії та інших соціальних виплат
нижче від розміру фактичного прожиткового мінімуму

 

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)  
4016 02.09.2020про призначення місцевих виборів на окремих територіях 25 жовтня 2020 року  
4024 02.09.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо встановлення

кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад,
сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми

 

4123 18.09.2020про забезпечення представництва інтересів громадян України  
4385 16.11.2020про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасового звільнення населення
від оплати житлово-комунальних послуг на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

4386 16.11.2020про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо списання заборгованості
населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

4490 11.12.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння господарській діяльності фізичної особи-
підприємця без застосування реєстратора розрахункових операцій (програмного реєстратора розрахункових операцій) та
збереження права на використання Книги обліку доходів

 

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
 

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

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

6016 09.09.2021про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" щодо встановлення надбавок для одиноких пенсіонерів  
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