ВЕРХОВНА РАДА 8.0.

ОЦІНКА РОБОТИ ПАРЛАМЕНТУ
УСПІХИ, ПРОВАЛИ ТА БОРГИ НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ

10

З РЕФОРМАТОРСЬКОГО ПОРЯДКУ РПР:

3

законопроектів
ухвалено

законопроекти
провалено

2

законопроекти ухвалено
з пропозиціями РПР

УХВАЛЕНІ
ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК

ФІНАНСОВИЙ
СЕКТОР

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ОХОРОНА
ДОВКІЛЛЯ

НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА

ПОЛІТИКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПАМ’ЯТІ

7066

про приватизацію державного майна
спрощення процедури приватизації об’єктів державної
власності, посилення захисту прав інвесторів

6027-д

щодо відновлення кредитування
врегульовує прогалини, які використовуються боржниками для
уникнення виконання своїх зобов’язань

8152

про валюту
приводить законодавчу базу у відповідність до найкращих європейських практик про вільне переміщення капіталу; вдосконалює
законодавче забезпечення реалізації єдиної державної валютної
політики; створює підгрунтя для подальшої лібералізації валютних
операцій

6466

щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл,
селищ до територіальних громад міст обласного значення
надає можливість територіальним громадам приєднуватися до
міст обласного значення

6106

про стратегічну екологічну оцінку
встановлення механізму стратегічної екологічної оцінки під час
планування суспільного розвитку та господарської діяльності

5027
6574

6298

6052

6689

низка законопроектів, спрямованих
на підвищення стандартів соціального захисту військовослужбовців

щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років
реабілітація осіб, які стали жертвами репресивної політики
радянського комуністичного тоталітарного режиму

УХВАЛЕНІ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ВІД РПР
АНТИКОРУПЦІЙНА ГРУПА

НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА

7440

про Вищий антикорупційний суд
визначення засад організації та діяльності ВАС і спеціальних
вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності

8068

про національну безпеку
визначення механізмів керівництва у сфері національної безпеки
та оборони, унормування структури і складу сектору безпеки і оборони, системи управління, координації та взаємодії його органів

ПРОВАЛЕНІ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК

МЕДІА
РЕФОРМА

2489

про службу в органах місцевого самоврядування
нові правові та організаційні засади служби в органах місцевого
самоврядування як професійної та політично неупередженої
діяльності

2702-д

щодо удосконалення законодавчого регулювання
у галузі зовнішньої реклами
наведення ладу у сфері розміщення зовнішньої реклами

6560

щодо удосконалення механізму реформування друкованих ЗМІ
усунення перешкод на шляху реформування державних
та комунальних видань

БОРГИ
ВИБОРЧА
РЕФОРМА

3112-1

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
РЕФОРМА
ПУБЛІЧНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ЕНЕРГЕТИКА
АНТИКОРУПЦІЙНА
ПОЛІТИКА
РЕФОРМА
ФІНАНСОВОГО
СЕКТОРУ

ПУБЛІЧНІ
ФІНАНСИ

проект Виборчого кодексу України
створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки
і проведення виборів в Україні

8051

про засади адміністративно-територіального устрою України
законодавче визначення засад адміністративно-територіального устрою, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни
меж адміністративно-територіальних одиниць

8369

про внесення змін до Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»
нові правові та організаційні засади служби в органах місцевого
самоврядування як професійної та політично неупередженої
діяльності

6229

про забезпечення прозорості у видобувних галузях
надання доступу до інформації щодо платежів суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях

4812

щодо діяльності Національного антикорупційного бюро України
надання можливості зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж уповноваженими підрозділами НАБУ

2413а

щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків
фінансових послуг
скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на
ринках небанківських фінансових послуг

5061

щодо забезпечення відкритості інформації про використання
публічних коштів
забезпечення публічного доступу про джерела формування державного та місцевих бюджетів, а також про шляхи використання
публічних коштів

КАДРОВІ БОРГИ

13

членів Центральної
виборчої комісії

2

суддів Конституційного
суду України

