



























про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права
власності;
про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону
України «Про нотаріат» (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
національного органу інтелектуальної власності;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших
юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді;
про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних
заходів у сфері охорони здоров'я;
про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних
бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони
здоров'я;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної
особи на зміну по батькові;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють
питання трансплантації анатомічних матеріалів людині;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення
захисту телекомунікаційних мереж);
про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з
дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної
допомоги «пакунок малюка»;
«Про електронні комунікації»;
про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо
територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття
закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку із
утворенням (ліквідацією) районів;
про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» (щодо
обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного
судом у твердій грошовій сумі);
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 України для запобігання
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);
про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо продовження
строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук
про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» щодо
запровадження електронної форми виконавчого документу;
про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на
2020 рік» щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які
потребують особливої уваги та підтримки;
про проведення парламентських слухань на тему: «На шляху до
справедливого судочинства в Україні» (18 листопада 2020 року);
про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вживання невідкладних
заходів для забезпечення безпечного освітнього процесу в умовах карантину,
запровадженого з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;





про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону
здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я);
про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей».

