ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТУ
Реанімаційний Пакет Реформ склав перелік законопроектів, які вкрай важливо
прийняти народним обранцям до початку передвиборчих кампаній,
закривши борги Верховної Ради VIII скликання

ПЕРШОЧЕРГОВОГО ПРИЙНЯТТЯ ПОТРЕБУЮТЬ:
3112-1 проект Виборчого кодексу України

створює єдину сучасну уніфіковану правову основу для підготовки та проведення
виборів

8051 законопроект про засади адміністративно-територіального устрою
України
визначає засади адміністративно-територіального устрою, порядку утворення,
ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць

8369 законопроект про внесення змін до Закону України «Про службу

в органах місцевого самоврядування»

запроваджує нові прогресивні правові та організаційні засади служби в органах
місцевого самоврядування

8557 законопроект щодо податку на виведений капітал

створює нові правила оподаткування прибутку підприємств, які дадуть змогу спростити
ведення бізнесу та запровадити ефективні механізми адміністрування податку

8125 законопроект про концесії

забезпечує чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних
проектів, які будуть відповідати міжнародній практиці

6229 законопроект про забезпечення прозорості у видобувних галузях

надає доступу до інформації щодо платежів суб’єктів господарювання, які здійснюють
діяльність у видобувних галузях

5061 законопроект щодо забезпечення відкритості інформації

про використання публічних коштів

забезпечує публічний доступ до інформації про джерела формування державного
та місцевих бюджетів, а також про шляхи використання публічних коштів

5700/5701 законопроект щодо ідентифікації поліцейських / військовослужбовців Національної гвардії України

удосконалює систему персональної ідентифікації поліцейських та військовослужбовців
Національної гвардії України

2145а законопроект про всеукраїнський референдум

забезпечує конституційне право громадян на участь в управлінні державними справами
через всеукраїнський референдум

4030а законопроект щодо захисту громадського здоров’я
від шкідливого впливу тютюнового диму

удосконалює норми, які забороняють вживання тютюнових виробів у громадських місцях,
рекламу і стимулювання куріння та посилюють відповідальність за правопорушення

перше читання

друге читання

КЛЮЧОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ НОВОЇ СЕСІЇ
РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
8369 про внесення змін до Закону України
«Про службу в органах місцевого
самоврядування»
7528 щодо регулювання відносин

у сфері державної служби

7453 про публічні консультації
6150 щодо децентралізації та

наближення до громадян адміністративних
послуг у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
6636 про порядок створення, ліквідації та

6641 щодо утворення, реорганізації і
ліквідації, найменування і перейменування
місцевих державних адміністрацій

6403 про внесення змін до Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності»

8213 щодо фінансової підтримки

зміни меж районів

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА
4812 щодо діяльності Національного
антикорупційного бюро України

державою добровільного об’єднання
територіальних громад сіл, селищ, міст

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
3621 проект закону про молодь

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
4591 про Установу бізнес-омбудсмена

7365 на захист українських експортерів

7373 щодо посилення захисту суб’єктів
господарювання від неправомірних
дій або бездіяльності дозвільних органів

4958 щодо спрощення ліцензійних

процедур у сфері зовнішньоекономічної
діяльності

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
2413а щодо консолідації функцій
із державного регулювання ринків
фінансових послуг

6534 щодо забезпечення внесення
пенсійних фондів до Реєстру
неприбуткових установ та організацій

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
4521 проект закону про внесення змін до
Цивільного кодексу України (щодо
позовної давності)
ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я
2820 щодо охорони здоров’я
населення від шкідливого впливу тютюну

7267 щодо впровадження ідентифікації
та реєстрації тварин з метою посилення
відповідального поводження з ними
МЕДІА-РЕФОРМА
0195 про ратифікацію Конвенції Ради
Європи про доступ до офіційних документів

ВИБОРЧА РЕФОРМА
8270 щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства

