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УКР  ENG  РУС

Пошук

 Тимошенко Юлія Володимирівна (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

0867 29.08.2019про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (щодо відкликання депутатів місцевих рад)  
0918 29.08.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості газу для населення  
0971 29.08.2019"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з

корупційними злочинами"
 

0974 29.08.2019про муніципальну варту  
0979 23.09.2019"Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" 400-IX
1172 29.08.2019про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за

віком до розміру фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
 

1173 29.08.2019про внесення змін до статті 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при
народженні дитини

 

1174 29.08.2019про незворотність покарання за злочини проти обороноздатності держави в умовах воєнного стану або в період збройного
конфлікту (незастосування строків давності)

 

1175 29.08.2019про внесення змін до статті 4 Закону України "Про прожитковий мінімум" щодо затвердження прожиткових мінімумів на рівні
фактичного розміру

 

1176 29.08.2019про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо незастосування строків давності до злочинів, вчинених з метою
особистої наживи та незаконного збагачення під час Операції Об'єднаних Сил (ООС), а також посилення кримінальної
відповідальності за злочини, скоєні при виконанні державного оборонного замовлення або при продажу військового майна)

 

1177 29.08.2019про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо спрямування природного газу вітчизняного видобутку на
потреби населення у повному обсязі)

 

1178 29.08.2019про фінансове забезпечення охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні  
1179 29.08.2019про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про податковий суверенітет України та

офшорні компанії"
 

1180 29.08.2019про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження зниженої ставки податку на додану вартість на соціально
значущі товари та послуги)

 

1181 29.08.2019про податковий суверенітет України та офшорні компанії  
2019 03.09.2019про внесення змін до деяких законів України щодо захисту національних інтересів в управлінні та власності Єдиної

газотранспортної системи України
 

2020 03.09.2019про захист прав споживачів та ліквідацію подвійного стягнення комісійних платежів при сплаті за надані житлово-комунальні
послуги

 

2021 03.09.2019про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо приведення правового
статусу осіб, що в складі добровольчих формувань самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, у відповідність із Додатковими протоколами до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року

 

2022 03.09.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування отримання податкових пільг підприємствами
та організаціями, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю

 

2023 03.09.2019про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні  
2024 03.09.2019про внесення змін до статті 18-7 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги для

дітей із тяжкими хворобами
1176-IX

2025 03.09.2019про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення розмірів
трудових пенсій внаслідок збільшення величини оцінки одного року страхового стажу та відсотку підвищення пенсій за
понаднормовий страховий стаж

 

2026 03.09.2019про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення розмірів пенсій при призначенні, відновлення щорічного березневого
осучаснення пенсій та підвищення індексації пенсій

 

2027 03.09.2019про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення розміру пенсій
особам, які працювали в колгоспах, сільськогосподарських кооперативах, фермерських господарствах та сільськогосподарських
підприємствах (організаціях)

 

2028 03.09.2019про внесення змін до статті 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" щодо додаткових пільг та
підвищення оплати праці для медичних та фармацевтичних працівників

 

2029 03.09.2019про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо додаткових пільг та підвищення рівня оплати праці для
педагогічних і науково-педагогічних працівників

 

2030 03.09.2019"Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань" щодо уточнення окремих положень"

 

2031 03.09.2019про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд

851-IX

2032 03.09.2019про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення періоду відпустки у зв'язку з
пологами та збільшення розміру допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

 

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

 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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2076 05.09.2019про молодь  
2083-д 26.11.2019про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію  
2109 10.09.2019про окремі питання по запровадженню ринку землі та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо викупу державою

земельних часток (паїв), недопущення знищення парків та спортивних об'єктів
 

2133 12.09.2019про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності  
2141 13.09.2019про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо

відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону
 

2167 23.09.2019про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні" (18 грудня 2019 року) 150-IX
2178-10-П231.03.2020про скасування рішення Верховної Ради України від 30 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. № 2178-
10 від 10.10.2019)

 

2178-2 30.09.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення  
2182 26.09.2019про всеукраїнський референдум  
2183 26.09.2019про внесення змін до Земельного кодексу України щодо набуття, відчуження та розпорядження землями сільськогосподарського

призначення
 

2194-П4 29.04.2021про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до
Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних
відносин"

 

2195-П 19.05.2021про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди,
суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони"

 

2236-1 15.10.2019про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (щодо імпорту електричної енергії)  
2267 16.10.2019про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо застосування спеціальної процедури

парламентські дебати)
 

2285-д-П1 14.07.2020про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як Закону проекту Закону "Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор"

 

2291 18.10.2019про внесення зміни до статті 167 Податкового кодексу України щодо змінення ставки податку на доходи фізичних осіб для певних
категорій працівників

 

2301 23.10.2019про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій  
2384 06.11.2019про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів державного (комунального) майна, право на володіння,

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

2410-1 08.11.2019Кодексу України про працю  
2438 14.11.2019про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)"  
2608 17.12.2019про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо корумпованого лобіювання розпродажу

сільськогосподарської землі у корисливих інтересах посадовими особами всіх гілок влади
 

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

 

2636 19.12.2019про внесення зміни до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"

 

2708-2 16.01.2020про працю  
2737 14.01.2020про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо забезпечення постачання електроенергії державним

підприємствам, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави
 

2739 15.01.2020про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності 1240-IX
2798 23.01.2020про внесення змін до Закону України "Про оплату праці" щодо обмеження максимального розміру заробітної плати керівників і

працівників підприємств державного сектору економіки, державних службовців і працівників установ та організацій, що
фінансуються чи дотуються з бюджету

 

3002 04.02.2020про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів,
членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання"

 

3004 04.02.2020про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо забезпечення особистого голосування на
засіданнях комітетів Верховної Ради України

 

3011а 26.08.2020про внесення змін до статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо збільшення суми
індексації щомісячних страхових виплат

 

3012а 26.08.2020про внесення змін до статті 95 Кодексу законів про працю України щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати  
3013а 26.08.2020про внесення змін до Закону України "Про оплату праці" щодо підвищення розмірів заробітної плати  
3014а 26.08.2020про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму  
3015а 27.08.2020про внесення змін до статті 96 Кодексу законів про працю України щодо підвищення розміру мінімального посадового окладу

(тарифної ставки)
 

3016а 27.08.2020про внесення змін до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" щодо збільшення розміру допомоги по частковому
безробіттю

 

3017а 27.08.2020про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо збільшення розмірів
допомоги та страхових виплат

 

3018а 27.08.2020про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення розмірів аліментів  
3019а 27.08.2020про внесення змін до статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого

віку" щодо підвищення соціального захисту сімей осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
 

3020а 27.08.2020про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо
підвищення розміру допомоги

 

3021а 27.08.2020про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"
щодо збільшення розміру допомоги

 

3022а 27.08.2020про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розмірів грошової допомоги на утримання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

 

3023а 27.08.2020про внесення змін до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення
розмірів трудових пенсій за понаднормовий страховий стаж

 

3026а 27.08.2020про внесення змін до статті 5 Закону України "Про психіатричну допомогу" щодо збільшення грошової допомоги на догляд  
3027а 27.08.2020про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо підвищення соціального

захисту медичних працівників
 

3028а 27.08.2020про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо поліпшення надання соціальних послуг  
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3029а 27.08.2020про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" щодо визначення терміну встановлення Кабінетом Міністрів
України фактичного розміру прожиткового мінімуму

 

3030а 27.08.2020про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" щодо забезпечення житлом дітей із багатодітних сімей  
3031а 27.08.2020про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо компенсації із Державного бюджету України заробітної

плати працівників, призваних на військову службу
 

3032а 27.08.2020про внесення змін до пункту 5 розділу II "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2020 рік" щодо відновлення соціальних виплат із фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування

 

3035а 28.08.2020про внесення змін до статті 8 Закону України "Про оплату праці" щодо підвищення розміру оплати праці працівникам бюджетних
установ освіти, науки, охорони здоров’я, культури та деяких інших бюджетних установ

 

3038а 28.08.2020про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відображення у податковій звітності сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку

 

3041а 28.08.2020про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо збільшення грошових виплат у зв’язку з
призовом або прийняттям на військову службу

 

3042а 28.08.2020про внесення змін до статті 9 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" щодо
підвищення соціального захисту дітей та молоді

 

3043а 28.08.2020про внесення змін до статті 16-2 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо
підвищення розміру одноразової грошової допомоги

 

3051а 31.08.2020про внесення змін до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо підвищення розмірів заробітної плати
та пенсійних виплат

 

3059 11.02.2020про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні  
3218 16.03.2020про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні 534-IX
3230 17.03.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального

захисту шахтарів та членів їх сімей
 

3238 20.03.2020про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо підвищення рівня
соціального захисту ветеранів війни

 

3239 20.03.2020про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" щодо забезпечення лікування постраждалих громадян та збільшення для них пільг

 

3240 20.03.2020про внесення змін до Закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення дітей
війни та збільшення для них пільг за користування комунальними послугами

 

3241 20.03.2020про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення розмірів
трудових пенсій внаслідок збільшення величини оцінки одного року страхового стажу та відсотку підвищення пенсій за
понаднормовий страховий стаж

 

3242 20.03.2020про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення розмірів академічної та соціальної стипендій  
3243 20.03.2020про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення розміру пенсій

особам, які працювали в колгоспах, сільськогосподарських кооперативах, фермерських господарствах та сільськогосподарських
підприємствах (організаціях)

 

3244 20.03.2020про внесення змін до статті 13 Закону України "Про соціальні послуги" щодо підвищення розміру компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду

 

3245 20.03.2020про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення суми індексації  
3246 20.03.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підвищення розміру мінімальної пенсії до

розміру фактичного прожиткового мінімуму для пенсіонерів та осіб з інвалідністю
 

3247 20.03.2020про внесення змін до статті 8 Закону України "Про оплату праці" щодо підвищення розміру оплати праці працівникам бюджетних
установ освіти, науки, охорони здоров'я, культури та деяких інших бюджетних установ

 

3248 20.03.2020про внесення змін до статті 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при
народженні дитини

 

3249 20.03.2020про внесення змін до статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
щодо підвищення розміру допомоги по безробіттю учасникам антитерористичної операції та іншим ветеранам війни

 

3251 20.03.2020про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення розмірів пенсій при призначенні, відновлення щорічного березневого
осучаснення пенсій та підвищення індексації пенсій

 

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

3331 13.04.2020про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування частини
заробітної плати найманих працівників в сумі фактичного прожиткового мінімуму на період надзвичайної ситуації чи/та карантину

 

3332 13.04.2020про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог
працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця"

 

3347 16.04.2020про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо додаткового захисту інтересів держави та вкладників і
клієнтів АТ КБ "ПриватБанк"

 

3358 17.04.2020про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих
корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету
України

568-ІХ

3385 23.04.2020про невідкладні заходи із забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та
розгортання економічної кризи

 

3430 05.05.2020про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" (щодо відновлення прав учасників освітнього процесу)  
3464 12.05.2020про фінансове забезпечення охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні  
3481 14.05.2020про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо дострокового призначення

пенсій багатодітним матерям та особам, які втратили роботу до досягнення пенсійного віку
 

3482 14.05.2020про внесення змін до статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підвищення розміру мінімальної
заробітної плати до розміру фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

3483 14.05.2020про внесення змін до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підвищення розмірів прожиткових
мінімумів для соціальних і демографічних груп населення до фактичних розмірів

 

3519 21.05.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо державної підтримки
сільгосптоваровиробників, які постраждали від засухи)

 

3533 25.05.2020про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав  
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69739
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69743
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69746
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69752
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69753
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69754
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69763
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68128
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68392
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68413
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68428
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68429
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68430
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68431
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68432
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68433
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68434
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68436
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68439
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68440
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68441
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68442
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68443
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68479
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68482
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68483
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68581
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68582
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68601
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68619
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68655
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68750
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68808
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68842
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68843
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68844
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68893
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68924
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медичних працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)
3568 01.06.2020про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного

архітектурно-будівельного контролю та нагляду
892-IX

3711-д-П1 01.07.2021про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України"

 

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

 

3754 30.06.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо ліквідації наслідків повені та допомоги
постраждалим у західних областях України)

 

3803 07.07.2020про відновлення платоспроможності або ліквідацію кредитних спілок України  
3822-П 14.07.2021про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про особливості

реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (р.№ 3822 від 16.12.2020 р.)
 

3853-2 28.07.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо визначення обсягів доходів
для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори
розрахункових операцій та скасування корупційного механізму кеш-бек

 

3859 16.07.2020про Національну систему кваліфікацій  
3955 04.08.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління державними унітарними підприємствами та

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі
 

3963-2 19.08.2020про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо збільшення розміру мінімальної заробітної
плати)

 

3998 20.08.2020про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати та з метою розширення
соціально-економічних гарантій, наданих працівникам бюджетного сектору економіки, іншим найманим працівникам, малому та
середньому бізнесу, у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2020 рік"

 

4005 01.09.2020про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" щодо збільшення сум індексації заробітних
плат, пенсій, стипендій, державної допомоги особам з інвалідністю, державної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування, щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та інших грошових доходів населення

 

4006 01.09.2020про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо збільшення розміру
допомоги

 

4007 01.09.2020про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо забезпечення громадян соціальним
житлом

 

4008 01.09.2020про програми надзвичайних економічних заходів з протидії негативному впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку
України

 

4009 01.09.2020про внесення змін до статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо підвищення
соціального захисту осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

 

4010 01.09.2020про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги  
4011 01.09.2020про внесення змін до статті 25 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення

розмірів трудових пенсій внаслідок збільшення величини оцінки одного року страхового стажу
 

4012 01.09.2020про внесення змін до Закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення дітей
війни та збільшення для них пільг за користування комунальними послугами

 

4013 01.09.2020про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" щодо виплати допомоги особам, які здійснюють догляд за дітьми
при закритті дошкільного закладу освіти та загальноосвітньої школи на період карантину

 

4014 01.09.2020про внесення змін до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо забезпечення
виплати пенсій та соціальної допомоги

 

4015 01.09.2020про підвищення ефективності роботи Верховної Ради України з 1 вересня 2020 року  
4030 02.09.2020про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення об’єктивності та неупередженості при формуванні

порядку денного засідань Верховної Ради України
 

4031 02.09.2020про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" щодо підвищення розміру пенсійних виплат

 

4032 02.09.2020про внесення змін до статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
щодо підвищення розміру допомоги по безробіттю учасникам антитерористичної операції та іншим ветеранам війни

 

4033 02.09.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання додаткової оплачуваної відпустки чоловікам у зв’язку з
народженням дитини

 

4034 02.09.2020про внесення змін до статей 118 та 121 Кодексу цивільного захисту щодо підвищення розмірів грошової допомоги особам рядового
чи начальницького складу служби цивільного захисту

 

4035 02.09.2020про внесення змін до статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення
пенсій багатодітним матерям

 

4036 02.09.2020про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення розмірів стипендій  
4037 02.09.2020про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо збільшення пенсійних виплат  
4038 02.09.2020про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій  
4044 03.09.2020про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" щодо підвищення соціального захисту поліцейських та членів їх

сімей, а також відновлення пільг для колишніх міліціонерів та членів їх сімей
 

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
4140 21.09.2020про проведення парламентських слухань на тему: "Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та

актуальні завдання подолання наслідків" (грудень 2020 року)
 

4180 01.10.2020про особливий порядок підготовки Бюджетних висновків до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"  
4204 09.10.2020про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та внесення змін до деяких законодавчих актів щодо

врегулювання питань звернення стягнення на іпотечне майно
 

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

4242 21.10.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо запровадження довічного позбавлення волі за особливо тяжкі корупційні
злочини)

 

4282 29.10.2020про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення розміру пенсій
особам, які працювали в колгоспах, сільськогосподарських кооперативах, фермерських господарствах та сільськогосподарських

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68987
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72406
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=69298
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69389
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72502
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69612
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69496
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69639
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69693
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69696
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69773
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69774
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69775
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69777
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69779
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69780
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69782
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69783
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69784
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69785
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69786
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69805
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69806
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69807
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69808
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69809
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69810
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69811
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69814
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69819
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=70015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70104
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70153
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70199
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70220
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70274
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підприємствах (організаціях)
4283 29.10.2020про внесення змін до статті 13 Закону України "Про соціальні послуги" щодо підвищення розміру компенсації фізичним особам, які

надають соціальні послуги з догляду
 

4292 30.10.2020про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо моніторингу способу життя суддів та з метою приведення
його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020

 

4293 30.10.2020про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо приведення його норм у відповідність до рішення
Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 та з метою врегулювання діяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції

 

4307 02.11.2020про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення його норм у відповідність до Рішення Конституційного Суду
України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020

 

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

 

4439-1 30.11.2020про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо встановлення особливостей
застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку

 

4535-П 16.04.2021про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до
деяких законів України щодо розвитку інституту старост"

 

4649 27.01.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо фінансового забезпечення діяльності
Центру мікрохірургії ока

 

4665 28.01.2021про внесення змін до статті 32 Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо доступності повної загальної середньої
освіти

 

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)

 

5023 04.02.2021про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо забезпечення підвищення
розмірів пенсій

 

5024 04.02.2021про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення розмірів пенсій
за понаднормовий страховий стаж та у разі відстрочки призначення пенсії

 

5055 10.02.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо підвищення розміру мінімальної пенсії для
пенсіонерів та осіб з інвалідністю

 

5056 10.02.2021про внесення змін до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо підвищення розмірів прожиткових
мінімумів для соціальних і демографічних груп населення

 

5105 18.02.2021про внесення змін до статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  
5125-1 09.03.2021про окремі питання функціонування кредитних спілок  
5153-П 15.06.2021про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про 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"

 

5153-2 09.03.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження добровільного декларування фізичними особами
належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету

 

5156-П 15.06.2021про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та КПК України у зв'язку із внесенням 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"

 

5178-1 16.03.2021про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" з метою приведення процесу планування
законопроектної роботи Верховної Ради України у відповідність до процедурних керівних принципів щодо прав та обов’язків
опозиції в демократичному парламенті

 

5184 02.03.2021про захист прав позичальників у межах договорів мікрокредитування та мікропозики  
5201 04.03.2021про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про видобування і переробку уранових руд" щодо державної підтримки

Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"
 

5207-2 18.03.2021про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (щодо
превенції гемблінгу (лудоманії) та попередження ігрової залежності)

 

5209-1 16.03.2021про внесення зміни до пункту 7 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо звільнення
від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації деяких транспортних засобів
спеціального та спеціалізованого призначення

 

5241-1 26.03.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського,
селищного, міського голови та призначення позачергових місцевих виборів

 

5287 19.03.2021про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо створення Меморіального
простору пам'яті жертв трагедій Бабиного Яру та Голокосту

 

5344-1 15.04.2021про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю  
5484 13.05.2021про внесення змін до деяких законів України з метою соціального захисту осіб, які отримали профілактичне щеплення (вакцинацію)

проти інфекційних хвороб
 

5579 28.05.2021про внесення змін до додатку № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на
реабілітацію дітей з інвалідністю

 

5651-3 29.06.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг  
5721 01.07.2021про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії  

5850-П 20.10.2021про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до
деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" (р.№5850 від 17.08.2021р.)

 

5857-1 31.08.2021про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці  
6011 08.09.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування отриманих від МВФ коштів у

рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновлені економіки для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату
житлово-комунальних послуг

 

6027 10.09.2021про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо пільг з користування житлом, опаленням і освітленням для
педагогічних працівників

 

6028 10.09.2021про внесення змін до статті 5 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо збільшення пільг за користування
комунальними послугами

 

6029 10.09.2021про внесення змін до деяких законів України щодо відзначення внеску осіб, що боролись за волю України у ХХ столітті  
6030 10.09.2021про внесення змін до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи" щодо підвищення мінімального розміру пенсій для осіб з інвалідністю
 

6031 10.09.2021про порядок призначення житлових субсидій домогосподарствам на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу,  
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твердого та рідкого пічного побутового палива
6032 10.09.2021про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо підвищення соціального захисту громадян України, які

потребують соціальних послуг
 

6033 10.09.2021про забезпечення виконання Закону України "Про освіту" щодо підвищення посадових окладів для педагогічних працівників  
6034 10.09.2021про внесення змін до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення

розмірів пенсій за понаднормовий страховий стаж
 

6035 10.09.2021про внесення змін до статті 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення
розмірів трудових пенсій внаслідок збільшення величини оцінки одного року страхового стажу

 

6036 10.09.2021про внесення змін до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо уточнення суб'єктів
відповідальності за надміру виплачених сум пенсій

 

6037 10.09.2021про внесення змін до статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" щодо пільги за харчування дитини  
6038 10.09.2021про внесення змін до статті 13 Закону України "Про соціальні послуги" щодо підвищення розміру компенсації фізичним особам, які

надають соціальні послуги з догляду
 

6039 10.09.2021про внесення змін до статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" щодо підвищення соціального захисту сімей осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

 

6040 10.09.2021про внесення змін до статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення  
6041 10.09.2021про внесення змін до статті 5 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо надання пільги дітям війни на придбання

ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення
 

6052-5 21.09.2021про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо коштів для виплати пільг і житлових
субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та на погашення різниці в тарифах

 

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"

 

6216 23.10.2021про невідкладні заходи з подолання кризової ситуації рівня надзвичайної, що склалась внаслідок зростання цін на енергоносії  
6217 23.10.2021про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження зниженого розміру ставки податку на додану вартість на

енергоносії та пов’язані з ними послуги
 

6237 01.11.2021про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення розмірів пенсій  
6238 01.11.2021про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо збільшення розміру

допомоги малозабезпеченим сім'ям
 

6239 01.11.2021про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"
щодо підвищення розмірів соціальної допомоги та надбавки на догляд

 

6250 01.11.2021про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо захисту прав побутових споживачів, постачальник яких
відмовився від постачання їм природного газу

 

6251 01.11.2021про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо забезпечення справедливого підходу у встановленні ціни на
газ для ОСББ та ЖБК, які самостійно забезпечують роботу власних газових котельних для потреб співвласників багатоквартирного
будинку

 

6261 02.11.2021про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення коштів на
заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її
наслідками

 

6264 02.11.2021про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо розширення академічної автономії закладів вищої освіти  

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.

1076 Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (ч.І)

Друге читання -
18.09.2019

18 0 18 0 0 0 0

1076 Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (ч.ІІ)

Друге читання -
18.09.2019

1 0 1 0 0 0 0

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

299 16 242 41 0 0 0

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

146 10 127 9 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 (ч ІІІ)

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

25 0 25 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

4 0 4 0 0 0 0

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

Друге читання -
28.12.2019

7 0 7 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

50 4 45 1 0 0 0

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

Друге читання -
28.11.2019

5 0 5 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.ІІ)

Друге читання -
07.10.2020

7 0 5 0 2 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

63 0 62 1 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.ІІ)

Повторне друге читання
- 05.02.2021

9 0 7 0 2 0 0
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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

61 1 59 1 0 0 0

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

Друге читання -
05.02.2021

18 0 18 0 0 0 0

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

Друге читання -
30.10.2019

67 3 62 1 1 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

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

Друге читання -
15.07.2020

1 0 1 0 0 0 0

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

24 1 20 3 0 0 0

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

10 1 7 2 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

6 1 5 0 0 0 0

3329-д Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України
щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби
(СОVІD-19)

Друге читання -
08.05.2020

10 5 5 0 0 0 0

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

Друге читання -
22.05.2020

10 4 5 1 0 0 0

3659-д Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020
рік" щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження
фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом

Друге читання -
02.09.2020

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

20 3 12 2 3 0 0

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

87 2 76 8 1 0 0

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

86 3 76 5 2 0 0

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

77 2 64 11 0 0 0
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