































про відхилення Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої
особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального
процесуального законодавства;
про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень
кримінального процесуального законодавства;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів
прокуратури;
про внесення зміни до Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна»;
про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії
зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України
щодо зменшення тиску на бізнес;
про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про
прокуратуру» щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду Генерального
прокурора;
про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про
прокуратуру» щодо уточнення вимог до кандидатів, які претендують на посаду
Генерального прокурора України;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських
засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів;
про відхилення проекту Закону України про внесення змін до статті 66
Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення права свідка на
правову допомогу у кримінальному провадженні;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону
України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності
Державного бюро розслідувань;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними
депутатами України;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону
України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності
Державної прикордонної служби України;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у
відповідність до Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України
щодо недоторканності народних депутатів України»;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України
«Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності
народних депутатів України»;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
процедури внесення змін;






























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;
про прийняття за основу проекту Закону України 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;
про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань
розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання
службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації
футболу України), головою Комітету з питань бюджету Верховної Ради України
восьмого скликання Павелком А.В. при вирішенні питання фінансування та реалізації
бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в
регіонах України» у 2017-2018 роках;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального
провадження в суді першої інстанції колегією суддів;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені
злочинною спільнотою;
про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини,
вчинені злочинною спільнотою;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної
відповідальності за незаконну торгівлю пальним;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень,
досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів державного бюро
розслідувань);
про внесення змін до Розділу ІI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (щодо
визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового
забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади);
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до статті 364
Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері
службової діяльності;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж);
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального
та гуманітарного права;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів
пішоходами;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів
учасниками дорожнього руху;




























про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 127
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху;
про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням
старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській
Республіці;
про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення
змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення
правового регулювання кримінального процесу;
про прийняття за основу проекту Закону України про правила відбування
адміністративного арешту;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України
«Про правила відбування адміністративного арешту»;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист
дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської
Конвенції);
про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії
корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через
митний кордон України товарів протиепідемічного призначення;
про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-2019);
про внесення зміни до розділу XI «Перехідні положення» Кримінального
процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та
розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню
коронавірусної хвороби (COVID 19);
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до розділу XI
«Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України щодо
особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у
кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового
провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19);
про внесення змін до пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»;
про внесення змін до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень»;
про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів
України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному
заволодінню транспортним засобом;





























про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо
удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню
транспортним засобом;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень»;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»;
про прийняття за основу проекту Закону України 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
місцевої ради;
про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з прийняттям
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень»;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності
за невиконання законних вимог депутата місцевої ради;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне
видобування корисних копалин;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів
дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення
кримінальних правопорушень проти журналістів;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення
встановленого порядку надання інформації про стан здоров’я при здійсненні донації
крові та (або) її компонентів;
про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» щодо
запровадження електронної форми виконавчого документу
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення
габаритно-вагового контролю;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж;
про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з
проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань;
про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до статті 259
Кримінального кодексу України» щодо посилення відповідальності за завідомо
неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян;
























про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до статті 183
Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не
визначати розмір застави у кримінальному провадженні;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення,
збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство
України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію
актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів;
про проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення;
про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з
проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій
антикорупційній прокуратурі;
про 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;
про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної
реалізації парламентського контролю;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації діяльності
закладів професійної (професійно-технічної освіти) із специфічними умовами
навчання;
про внесення змін до Закону України “Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів” щодо державного захисту військовослужбовців Сил
спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними завдань за
призначенням;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону
України «Про Національну поліцію» щодо відрядження поліцейських до органів
державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів вищої освіти зі
специфічними умовами навчання та присвоєння спеціальних звань відрядженим
(прикомандированим) поліцейським;
про внесення змін до розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових
заходів із реформи органів прокуратури» щодо призначення на адміністративні
посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення
відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом
декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування;
про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення
інституційного механізму запобігання корупції;
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді,
судді Конституційного Суду України.

