Перелік законопроектів, рекомендованих РПР, готових для розгляду парламентом до кінця IV сесії (за напрямами реформ)
№ з/проекту і дата
реєстрації
Антикорупційна реформа
№

Назва

Анотація

Готовність

Законопроект дозволить Антикорупційному бюро самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку
(робити прослуховування). Бюро вже робить прослуховування, проте через СБУ. СБУ може зливати
інформацію, яку бюро отримує через прослуховування, торгувати інформацією, шатажувати тощо. Без
ухвалення цього законопроекту вже зараз, корупціонери отримають можливість «зачистити» свої справи
від беззаперечних доказів, поки ці докази не опинилися в Антикорупційному бюро.
Підвищення суспільної довіри до законодавчого органу країни. Завданнями законопроекту є
забезпечення належного рівня прозорості і відкритості в діяльності парламенту, його органів та
народних депутатів України, розкриття суспільно важливої інформації та посилення механізмів
забезпечення доброчесності і запобігання корупції в діяльності парламенту.
Законопроект розроблено з метою забезпечення виконання народними депутатами України вимог
Конституції України щодо особистого голосування на засіданнях Верховної Ради України та припинення
ганебної практики фальсифікації народними депутатами результатів голосування на парламентських
засіданнях.

ГОТОВИЙ
до розгляду

1 4812 від
14.06.2016

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо діяльності
Національного антикорупційного бюро України)

2 1591 від
23.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення відкритості та доступу
до інформації про діяльність Верховної

3 1895 від
30.01.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо накладення
стягнення на народного депутата за порушення
вимог щодо особистого голосування)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів Посилення захисту права на доступ до публічної інформації. Завданням проекту є вдосконалення
окремих законодавчих актів, що регулюють питання доступу до публічної інформації, усунення
України у сфері доступу до публічної інформації
прогалин, суперечностей та нечіткості регулювання, враховуючи практику застосування Закону про
щодо вдосконалення їх окремих положень

4 2913 від
20.05.2015

ГОТОВИЙ
до розгляду
ГОТОВИЙ
до розгляду
ГОТОВИЙ
до розгляду

доступ до публічної інформації.

5 3787 від
20.01.2016

6 2344а від
14.07.2015

№3787 Проект Закону про внесення змін до деяких Впровадження електронного декларування для чиновників з 2016 року та зобов'язання вищих
ГОТОВИЙ
законів України щодо вимог фінансового контролю з посадових осіб подати електронну декларацію за 2015 рік в нову систему, навіть якщо вони вже подали до розгляду
декларацію за старими положеннями і старою формою. Нова форма декларації передбачає значно
метою запобігання корупції

№ 2344а Проект Закону про внесення змін Закону
України "Про запобігання корупції" (щодо вимог до
членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на
посади членів Національного агентства з питань
запобігання корупції

більший обсяг інформації, яка розкривається (зокрема, стосовно готівки, цінного рухомого майна,
бенефіціарної власності декларанта та членів сім'ї). За неподання цієї декларації передбачена
кримінальна відповідальність.
Метою проекту Закону є удосконалення антикорупційного законодавства в частині визначення вимог до ГОТОВИЙ
членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань
до розгляду
запобігання корупції.

Судова система
7 2033а від
05.06.2015
8 1788 від
16.01.2015

Проект Закону про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (щодо
забезпечення окремим категоріям засуджених осіб
права на правосудний вирок)
№ 1788 Проект Закону про внесення змін до статті
124 Конституції України (щодо визнання положень
Римського статуту)

Запровадження на національному рівні тимчасового механізму перегляду вироків у кримінальних
справах, в яких особи були засуджені без належної доказової бази за тяжкі та особливо тяжкі злочини
на підставі Кримінально-процесуального кодексу України від 28 грудня 1960 року і досі відбувають
покарання, – для забезпечення таким особам права на правосудний вирок та відновлення їхніх прав.

ГОТОВИЙ
до розгляду

Законопроект розроблено з метою створення конституційних передумов для визнання державою
Україна юрисдикції Міжнародного кримінального суду на умовах, передбачених Римським статутом
Міжнародного кримінального суду

ГОТОВИЙ
до розгляду

Органи правопорядку
9 2897 від
19.05.2015

10 2708 від
23.04.2015

№ 2897 Проект Закону про внесення змін до деяких Основними завданнями проекту Закону є: 1) продовження гуманізації кримінального права шляхом
перетворення окремих нетяжких злочинів на кримінальні проступки; 2) отримання обвинуваченими у
законодавчих актів України щодо запровадження
вчиненні кримінальних проступків усіх процедурних прав і гарантій кримінального процесу, яких наразі
кримінальних проступків

№2708 Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності
за злісну непокору вимогам адміністрації установи
виконання покарань

ГОТОВИЙ
до розгляду

особи позбавлені в процедурі щодо адміністративних правопорушень. З іншого боку, до осіб, які
вчинили кримінальні проступки, не застосовуватимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
3) припинення неправомірного використання результатів адміністративного провадження при
розслідування кримінальних справ (рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Доронін проти
України»). 4) гарантування судового захисту прав особи у справах про кримінальне обвинувачення
(щодо конфіскації майна, виправних робіт, короткострокового арешту тощо)
Законопроект розроблено з метою вдосконалення чинного кримінального законодавства шляхом
ГОТОВИЙ
припинення масових зловживань адміністрацією установ виконання покарань положеннями статті 391 до розгляду
Кримінального кодексу України та практики необґрунтованої кримінальної репресії засуджених,
приведення роботи національної пенітенціарної системи у відповідність стандартам Ради Європи та
вимогам демократичного співтовариства.

Перелік законопроектів, рекомендованих РПР, готових для розгляду парламентом до кінця IV сесії (за напрямами реформ)
№

№ з/проекту і дата
реєстрації

Назва

11 2890 від
18.05.2015

Проект Закону про муніципальну варту

12 3584 від
04.12.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення
регулювання відносин у сфері паркування
транспортних засобів

Анотація

Готовність

Закріплення на законодавчому рівні права місцевих рад створювати муніципальну варту, яка
фінансуватиметься за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, або за рахунок інших джерел не
заборонених законодавством та виконуватиме роль підконтрольного громаді механізму забезпечення
законності та правопорядку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Впровадження в Україні цивілізованої комфортної системи паркування транспортних засобів, що
базується на європейській практиці та збалансовує інтереси місцевої громади та автомобілістів. Проект
передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил
паркування транспортних засобів; запровадження режиму фото-, відеофіксації правопорушень, що
унеможливить вплив людського фактору на здійснення оплати послуг паркування; поширення вже
впровадженого порядку притягнення до адмінвідповідальності особи, за якою зареєстрований
транспортний засіб, за окремі порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному
режимі, на випадки порушення окремих правил паркування транспортних засобів.

ГОТОВИЙ
до розгляду

Проект акта розроблено з метою реалізації вимог Закону України від 10.12.2015 №889-VIII "Про
державну службу" та приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом.

ГОТОВИЙ
до розгляду

ГОТОВИЙ
до розгляду

Публічна адміністрація
13 4526 від
25.04.2016
14 1632 від
25.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про
державну службу"
№ 1632 Проект Закону про документи України, що
посвідчують особу та дають право виїзду за кордон

Проект Закону розроблено в розвиток пунктів 1 та 2 частини першої статті 92 Конституції України та на ГОТОВИЙ
заміну Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують до розгляду
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Законопроект запроваджує
регулювання адміністративних послуг з видачі документів, що посвідчують особу, на рівні закону, як це
вимагається Законом України «Про адміністративні послуги». Це дозволить зробити процедуру видачі
таких документів прозорою та усунути простір для зловживань, особливо у питаннях плати за видачу
таких документів. Адже зараз видача документів, що посвідчують особу, особливо Державною
міграційною службою, часто супроводжується вимаганням від особи документів, не передбачених
законодавством, та непрозорою системою плати за них.

Децентралізація
15 4772 від
03.06.2016
16 4773 від
03.06.2016

17 4390 від
12.04.2016
18 2466 від
24.03.2015

19 3717 від
24.12.2015

Запровадити механізми нарощування території об’єднаної територіальної громади до меж, які
відповідають Перспективному плану спроможної територіальної громади, шляхом приєднання
територіальних громад. При цьому перехід у нову якість для об’єднаної територіальної громади повинен
відбуватись після досягнення нею параметрів, які свідчать про її фактичну спроможність.
Законопроектом передбачено внесення змін до ряду статей Бюджетного кодексу України. У
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного
Бюджетному кодексі України пропонується визначити, що право на перехід на прямі трансферти з
кодексу України (щодо добровільного приєднання
державним бюджетом, крім визначених наразі міст обласного значення, районних бюджетів та
територіальних громад)
бюджетів, об’єднаних відповідно до Перспективного плану громад, мають також об’єднані відповідно до
Закону територіальні громади, визнані у встановленому Законом порядку спроможними.
Проект Закону про внесення змін до Закону України Спрямований на усунення наявні недоліків чинного законодавства та дозволить органам місцевого
"Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо самоврядування об’єднаних територіальних громад здійснювати ефективне містобудування та
розробляти необхідну для цього містобудівну документацію.
розширення видів містобудівної документації на

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо добровільного
приєднання територіальних громад)

місцевому рівні)
Проект Закону про органи самоорганізації
населення

№3717 Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні"
(щодо підняття Державного Прапора України)

Метою прийняття Закону є суттєве покращення існуючої ситуації у сфері регламентації правового
статусу органів самоорганізації населення як однієї із форм локальної демократії і створення умов для
безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. Це
дозволить членам територіальних громад брати більш активну участь у здійсненні місцевого
самоврядування та посилить їхню відповідальність за стан справ у територіальній громаді.
Внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині підняття поруч з
Державним Прапором України прапору територіальної громади та прапору Європейського Союзу із
дотриманням встановлених правил.

ГОТОВИЙ
до розгляду
ГОТОВИЙ
до розгляду

ГОТОВИЙ
до розгляду
ГОТОВИЙ
до розгляду

ГОТОВИЙ
до розгляду

Перелік законопроектів, рекомендованих РПР, готових для розгляду парламентом до кінця IV сесії (за напрямами реформ)
№

№ з/проекту і дата
реєстрації

Назва

Анотація

20 4091 від
17.02.2016

Проект Закону про внесення змін до деяких законів Мета законопроекту – забезпечення однозначності тлумачення та застосування окремих положень
законів України щодо можливості обрання одного старости виборцями декількох населених пунктів
України щодо виборів старост

21 4386-д від
12.05.2016

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо зарахування окремих
адміністративних зборів до місцевих бюджетів

Готовність
ГОТОВИЙ
до розгляду

об'єднаної територіальної громади на підставі рішення відповідної місцевої ради.
Положення законопроекту наділять правом місцеву раду об’єднаної територіальної громади визначати
перелік сіл, селищ, в яких обирається староста на строк повноважень місцевої ради. Таким чином, своїм
рішенням місцева рада, виходячи з власних організаційних, фінансових та матеріальних можливостей,
визначатиме кількість старост, які будуть обрані в об’єднаній територіальній громаді та відповідні
території об’єднаної територіальної громади, на якій старости будуть реалізовувати свої права та
виконувати обов’язки.
Законопроектом передбачається чітко унормувати питання зарахування до доходів загального фонду
ГОТОВИЙ
бюджетів об’єднаних територіальних громад окремих видів плати за надання адміністративних послуг, до розгляду
таких як:
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань;
- плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, а також плати за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою
державною реєстрацією.

Дерегуляція, економічна євроінтеграція
Проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації
системи державного нагляду
Проект Закону про особливості здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності

Метою прийняття проекту Закону є вдосконалення та модернізація державного нагляду у сфері
ГОТОВИЙ
господарської діяльності, підвищення рівня взаємної довіри між суб’єктами господарювання та органами до розгляду
державного нагляду, сприяння утвердженню партнерських відносин між державою та підприємцями.

24 2431 від
19.03.2015

Проект Закону про внесення змін до законодавства
про захист економічної конкуренції щодо
визначення органами Антимонопольного комітету
України розміру штрафів за порушення
законодавства про захист економічної конкуренції

25 2531а від
27.08.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення
законодавства у сфері державного нагляду
(контролю)

Встановлення прозорих, зрозумілих і передбачуваних підходів до розрахунку штрафів органами
Антимонопольного комітету України за порушення законодавства у сфері захисту економічної
конкуренції. Законопроект, серед іншого, сприятиме: а) застосуванню органами Антимонопольного
комітету України єдиних підходів до суб’єктів господарювання при визначенні розмірів штрафів, що
сприятиме зменшенню кількості рішень, прийнятих за дискримінаційного підходу; б) попередженню
порушень законодавства про захист економічної конкуренції (загальна та спеціальна превенція); в)
захисту інтересів суб’єктів господарювання; та г) підвищенню інвестиційної привабливості України і
розвитку конкуренції в цілому.
Проект Закону сприятиме впорядкуванню здійснення державного нагляду (контролю) та підвищенню
рівня захисту бізнесу, зокрема, передбачає:
- створюється Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) з інформацією про
всі проведені заходи,
- підвищується відповідальність посадових осіб органів державного нагляду (контролю),
- передбачається встановлення єдиного порядку стягнення адміністративно – господарських санкцій, які
застосовуються органами державного нагляду (контролю) за фактами встановлених порушень,
- необхідність розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю)
нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів контролю.

26 2150а від
23.06.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про побічні продукти тваринного походження, що
не призначені для споживання людиною" (щодо
узгодження його положень у сфері поводження з
продуктами тваринного походження, що належать
до категорії ІІ, з вимогами законодавства ЄС)

22 2418а від
21.07.2015
23 3153 від
18.09.2015

Забезпечення балансу між стимулюванням розвитку малого та середнього підприємництва в Україні та ГОТОВИЙ
виконання конституційних прав громадян законопроектом пропонується новий механізм введення
до розгляду
обмежень на дії контролюючих органів, який гарантує надання державного захисту в випадку
порушення конституційних прав громадян.

Завданням законопроекту є створення належних та таких, що відповідають законодавству ЄС, вимог до
поводження з побічними продуктами тваринного походження, які належать до категорії ІІ, а також
усунення невиправданих бар’єрів для розвитку тваринницької галузі, а також вироблення органічних
добрив та покращувачів грунту.

ГОТОВИЙ
до розгляду

ГОТОВИЙ
до розгляду

Перелік законопроектів, рекомендованих РПР, готових для розгляду парламентом до кінця IV сесії (за напрямами реформ)
№

№ з/проекту і дата
реєстрації

Назва

Готовність

Завданням законопроекту є встановлення законодавчо врегульованих відносин між суб'єктами
господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку кормів, кормових добавок та преміксів, чітка
регламентація прав та обов'язків, а також відповідальності за якість і безпечність продукції, а також
приведення у відповідність термінології з метою забезпечення гармонізації із законодавством ЄС.
Забезпечення належного впровадження та виконання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції, зокрема
шляхом удосконалення механізму наближення законодавства України до права ЄС та виконання
міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

ГОТОВИЙ
до розгляду

Зменшення адміністративних бар'єрів під час укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів),
зарахування валютної виручки, а також бухгалтерського обліку та фінансової звітності для експортних
операцій.

ГОТОВИЙ
до розгляду

Законопроект спрямований на:
- підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг і зумовлений необхідністю змін у
нормативно-правовій базі, пов’язана з вступом України до СОТ, адаптацією законодавства України у
сфері страхування до законодавства ЄС,
- удосконаленням моніторингу діяльності страховиків та посиленням контролю за дотриманням
страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості, державним
регулюванням у сфері страхового посередництва,
- запровадженням європейських стандартів щодо класифікації ризиків у страхуванні, удосконаленням
порядку ліцензування страховиків, підвищенням вимог до формування регулятивного капіталу,
- підвищенням захисту страхувальників, розвитком довгострокового страхування життя.
Проект Закону про реструктуризацію боргів фізичної Основною метою законопроекту є запровадження добре виписаної процедури врегулювання
заборгованості фізичних осіб за договорами з різними категоріями кредиторів – банківськими і
особи або визнання її банкрутом
кредитними установами, житлово-комунальними підприємствами тощо. Головним завданням є
забезпечення адекватного розгляду такої категорії справ найбільш підготовленими суддями, де
соціально-економічна складова є значною.
№4117 Проект Закону про внесення змін до деяких Ціллю і завданням запропонованого законопроекту є: 1) суттєве зниження витрат на придбання та
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що дозволить з найменшими витратами
законодавчих актів України щодо лібералізації
(фінансів, часу та інших ресурсів) для підприємців і держави здійснити фіскалізацію всіх існуючих
готівкових розрахунків.
операцій, пов'язаних з прийомом готівкових коштів або їх аналогів в оплату за товари та послуги; 2)
забезпечення контролю держави і в той же час максимальне залучення комерційних структур для
реалізації та обслуговування компонентів РККС таким чином, щоб конкуренція забезпечувала належні
ціни і якість послуг; 3) розширення переліку моделей та функцій реєстраторів розрахункових операцій;

ГОТОВИЙ
до розгляду

Цей проект сприятиме налагодженню партнерських відносин платників податків та держави. Головна
мета - непоширення процедур податкового компромісу на щомісячні авансові внески з податку на
прибуток підприємств, недопущення в подальшому проведення податкових перевірок щодо обчислення
таких внесків у зв'язку із досягненням податкового компромісу, та не застосування штрафних санкцій за
несплату щомісячних авансових внесків у зв'язку із досягненням податкового компромісу.
№ 1877 Проект Закону про внесення змін до деяких Ціллю цього законопроекту є відміна посилення фіскального та адміністративного тиску на доходи
законодавчих актів України щодо відміни посилення фізичних осіб для попередження тінізації робочих місць, закриття суб’єктів підприємницької діяльності,
фіскального та адміністративного тиску на доходи скасування жорстких фінансових санкцій за порушення законодавства про оплату праці та у сфері
трудових відносин, що за відсутності сьогодні прозорих та економічно доцільних підстав для легалізації
фізичних осіб
трудових відносин та детінізації заробітної плати не матимуть очікуваного економічного ефекту, а
навпаки погіршать економічну ситуацію в Україні та підвищать соціальну напругу в суспільстві.
Завданням даного проекту Закону повинно стати створення ефективного механізму захисту прав
№ 1265 Проект Закону про внесення змін до
суб’єктів господарювання від незаконних рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючих
Податкового кодексу України щодо посилення
органів, що завдали збитків господарюючим суб’єктам.
відповідальності посадових та службових осіб

ГОТОВИЙ
до розгляду

27 2845 від
14.05.2015

Проект Закону про безпечність та гігієну кормів

28 2046а від
09.06.2015

№ 2046а Проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про Регламент Верховної Ради
України" щодо удосконалення механізму
наближення законодавства України до права ЄС
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо усунення
адміністративних бар'єрів для експорту послуг)

29 4496 від
21.04.2016

Анотація

Фінанси
30 1797-1 від
06.02.2015

31 2353а від
14.07.2015

32 4117 від
19.02.2016

Проект Закону про страхування

ГОТОВИЙ
до розгляду

ГОТОВИЙ
до розгляду

Податкова система
33 2795 від
07.05.2015

34 1877 від
29.01.2015

35 1265 від
04.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо особливостей застосування
податкового компромісу до щомісячних авансових
внесків з податку на прибуток підприємств

контролюючих органів

ГОТОВИЙ
до розгляду

ГОТОВИЙ
до розгляду

Перелік законопроектів, рекомендованих РПР, готових для розгляду парламентом до кінця IV сесії (за напрямами реформ)
№

№ з/проекту і дата
реєстрації

Назва

Анотація

Готовність

36 3448 від
10.11.2015

№3448 Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо особливостей
кримінального провадження в податкових
відносинах та питань адміністрування податків і
зборів

Метою законопроекту є:
ГОТОВИЙ
1) Підвищення ефективності адміністрування податків і зборів;
до розгляду
2) Недопущення кримінального переслідування за ст. 212, 2121 Кримінального кодексу України у разі
виявлення факту неузгодження грошових зобов'язань в адміністративному/судовому порядку, визнання
їх протиправним/скасування або сплати протягом встановленого строку.

37 3810 від
25.01.2016

№3810 Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо захисту прав
платників податку на додану вартість

Метою законопроекту є захист законних інтересів платників податків (в т.ч. аграріїв) під час здійснення
органами ДФС своїх функцій по контролю правомірності формування податкового кредиту з ПДВ,
забезпечення рівних можливостей для отримання бюджетного відшкодування ПДВ.

Проект Закону про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№2312а Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо приведення їх у
відповідність до положень Закону України "Про
ринок природного газу" (стосовно особливостей
провадження господарської діяльності на ринку
природного газу у перехідний період)
Проект Закону про ринок електричної енергії
України

Пропонується визначити порядок формування, правовий статус та організацію діяльності Комісії, як
ГОТОВИЙ
державного колегіального органу, а також чіткі межі компетенції НКРЕКП та повноваження необхідні для до розгляду
реалізації покладених на неї завдань у відповідності до стандартів, які діють в ЄС.

ГОТОВИЙ
до розгляду

Енергетика
38 2966-д від
19.02.2016
39 2312а від
07.07.2015

40 4493 від
21.04.2016
41 4549 від
29.04.2016

Законопроект розроблено з метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність до
ГОТОВИЙ
спеціальних норм чинного Закону України «Про ринок природного газу», а також з метою забезпечення до розгляду
передбачуваності державного регулювання господарської діяльності на ринку природного газу шляхом
усунення можливих колізій та неоднозначних тлумачень положень чинного законодавства.

Основною метою законопроекту є забезпечення надійного та безпечного постачання електричної
енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, мінімізації витрат на послуги постачання
електричної енергії, шляхом визначення на законодавчому рівні організаційної структури та принципів
функціонування ринку електричної енергії, основних засад та передумов його реформування.
Проект Закону про внесення змін до Закону України Метою законопроекту є забезпечення функціонування ефективного механізму закупівлі енергосервісу
відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", конкретизація положень Закону України "Про
"Про запровадження нових інвестиційних
запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів
можливостей, гарантування прав та законних
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"; стимулювання розвитку
інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для
ринку енергосервісу в Україні; виконання зобов’язань України відповідно до Директиви 2012/27/ЄС.

ГОТОВИЙ
до розгляду
ГОТОВИЙ
до розгляду

проведення масштабної енергомодернізації" (щодо
механізму закупівлі енергосервісу)
Довкілля
42 2009а-д від
22.02.2016

№2009а-д Проект Закону про оцінку впливу на
довкілля

Встановлення правових та організаційних основ оцінки впливу на довкілля, та забезпечення виконання ГОТОВИЙ
міжнародних зобов’язань Україною щодо участі громадськості у прийнятті екологозначимих рішень
до розгляду
через запровадження процедури оцінки впливу на довкілля, яка враховуватиме вимоги Оргуської
конвенції та конвенції Еспо, імплементувавши їх у національне законодавство разом із положеннями
Директив 2003/4/ЄC та 2011/92/ЄС (кодифікація).

43 3603 від
09.12.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів в управління водними
ресурсами за басейновим принципом

Удосконалення законодавства України у питаннях впровадження інтегрованих підходів в управління
водними ресурсами відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС.

ГОТОВИЙ
до розгляду

44 3259 від
08.10.2015

№ 3259 Проект Закону про стратегічну екологічну
оцінку

Встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізму
проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторингу впливу
виконання документа державного планування на довкілля.

ГОТОВИЙ
до розгляду

Перелік законопроектів, рекомендованих РПР, готових для розгляду парламентом до кінця IV сесії (за напрямами реформ)
№ з/проекту і дата
реєстрації
Медична реформа
№

Назва

45 2309а-д від
10.12.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення
законодавства з питань охорони здоров'я

46 2820 від
13.05.2015

№2820 Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо охорони здоров'я населення
від шкідливого впливу тютюну

Анотація

Готовність

Комплексне реформування системи охорони здоров’я України задля створення в Україні мережі
державних так комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання
ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення. Супровідні законопроекти вносять
правки у Податковий та Бюджетний кодекси необхідні для забезпечення реформи.
Головною метою законопроекту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людини, особливо
молоді, а також для виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби
проти тютюну (РКБТ).
Цілями законопроекту є наближення законодавчих і нормативних актів до вимог Європейського Союзу
стосовно:
• інгредієнтів і продуктів виділення тютюнових виробів, в тому числі максимальних рівнів смоли, нікотину
та монооксиду вуглецю в димі сигарет;
• маркування та упаковки тютюнових виробів, включаючи медичні попередження, які мають бути
розміщені на пачках тютюнових виробів і на будь-якій зовнішній упаковці;
• заборони розміщення на ринку тютюну для перорального застосування;
• регулювання певних продуктів, які пов'язані з тютюновими виробами, а саме електронних сигарет і їх
заправних контейнерів, а також трав’яних виробів, призначених для куріння.

ГОТОВИЙ
до розгляду
ГОТОВИЙ
до розгляду

Освіта, наука
Проект Закону про освіту

Рамковий Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права ГОТОВИЙ
людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього
до розгляду
права, а також визначає повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері
освіти

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо створення
сприятливих умов для впровадження благодійних
текстових повідомлень
Проект Закону про внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо створення сприятливих умов
для впровадження благодійних телекомунікаційних
повідомлень)

Звільнити благодійні текстові повідомлення від оподаткування, що забезпечить перерахування на
благодійність всієї заявленої абонентом суми і надасть можливість операторові телекомунікацій
компенсувати податки, що були сплачені в момент отримання ним передплати від абонента.

ГОТОВИЙ
до розгляду

Звільнити благодійні телекомунікаційні повідомлення від оподаткування, що забезпечить
перерахування на благодійність всієї заявленої абонентом суми і надасть можливість операторові
телекомунікацій компенсувати податки, що були сплачені в момент отримання ним передплати від
абонента.

ГОТОВИЙ
до розгляду

50 1248 від
04.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо удосконалення
окремих положень молодіжної політики та
утворення молодіжних центрів)

ГОТОВИЙ
до розгляду

51 2121 від
12.02.2015

№2121 Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України (щодо визнання неформальної
освіти)

52 3474 від
13.11.2015

№3474 Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" (щодо діяльності студентських
профспілок)

Законопроект розроблено з метою:
- надання можливості органам місцевого самоврядування у межах власних повноважень створювати
молодіжні центри, які б здійснювати інформаційно-ресурсне забезпечення та взаємодію державних
органів, установ, громадських об’єднань, благодійних організацій щодо реалізації державної політики у
сфері молоді; - визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту, та врегульовуються
питання міжнародного співробітництва у сфері молоді; - надання можливості отримання державної
підтримки усіма громадськими об’єднаннями, діяльність яких здійснюється у сфері дітей, молоді, жінок,
сім’ї, а також спрямована на виконання загальнодержавних програм і заходів у цій сфері.
Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є визнання неформальної та інформальної освіти
(самоорганізованої освіти, самоосвіти) в якості різновидів освіти в Україні, визнання державою
неформальної освіти, здобутої волонтерами у організаціях та установах, які залучають до своєї
діяльності волонтерів, та закріплення права волонтерів на врахування факту здобуття ними названої
освіти при влаштуванні на державну службу.
Законопроект розроблено з метою відстоювання конституційних прав студентів на захист. Зокрема
пропонується доповнити положеннями щодо припинення участі у первинній організації профспілки
особою, яка закінчує навчальний заклад. У законопроекті міститься положення щодо обмеження права
обиратись до керуючих органів студентських профспілок осіб, що не мають відношення до студентства.
Також змінами у чинний закон пропонується розширити обов'язки профспілок та їх об'єднань,
передбачивши необхідність щорічно публікувати на своєму офіційному веб-сайті всю фінансову
звітність

47 3491-д від
04.04.2016
Благодійність
48 2297 від
03.03.2015
49 3467 від
12.11.2015
Молодіжна політика

ГОТОВИЙ
до розгляду

ГОТОВИЙ
до розгляду

Перелік законопроектів, рекомендованих РПР, готових для розгляду парламентом до кінця IV сесії (за напрямами реформ)
№ з/проекту і дата
реєстрації
Національна пам'ять
№

Назва

Анотація

Готовність

53 2058 від
06.02.2015

Проект Закону про увічнення пам'яті про Революцію Проект Закону розроблено для утвердження цінностей свободи і демократії з метою відзначення
ГОТОВИЙ
протистояння Українського народу злочинному корумпованому режиму у листопаді 2013 - лютому 2014 до розгляду
Гідності 2013-2014 років

54 3368 від
29.10.2015

ГОТОВИЙ
до розгляду

року – Революції гідності, пам'яті всіх полеглих, утвердження в суспільстві нетерпимості до будь-яких
проявів насильства, збереження пам’яті про проявлені мужність, самовідданість та героїзм.
№ 3368 Проект Закону про внесення змін до Закону Недопущення пропаганди імперіалістичного поневолення України, а також присвоєння географічним
України "Про географічні назви" щодо встановлення об’єктам назв, які є іменами або псевдонімами монархів, державних, політичних, військових діячів
Російського (Московського) царства, Російської Імперії ХIV-ХХ століть або похідними від них, назви,
географічних назв
співзвучні з такими іменами або псевдонімами, назви, які містять у собі елементи титулів монархів
Російського (Московського) царства, Російської Імперії ХIV-ХХ століть.

Національна безпека
55 2070 від
09.02.2015
56 2071 від
09.02.2015

Метою проекту є врегулювання в умовах загострення ситуації довкола державного кордону України
відносин між суб’єктами національної безпеки у справі охорони та захисту державного кордону
відповідно до Конституції та Законів України.
Метою розробленого проекту Закону України є удосконалення законодавства у сфері національної
2071 Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про основи національної безпеки України" безпеки і оборони України, приведення його у відповідність до сучасних воєнно-політичних умов та
забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності України.
щодо змін статусу держави
Прийняття цього проекту Закону України зобов’яже органи державного управління, відповідальні за
оборону держави, провести нове оборонне планування та розробити нові плани застосування Збройних
Сил України та інших військових формувань, активізувати свою роботу у відповідності до реальних
загроз у воєнній сфері.

2070 Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з прикордонних питань

ГОТОВИЙ
до розгляду
ГОТОВИЙ
до розгляду

