
З початку року на адресу парламенту надійшло понад 1,2 тис. пропозицій 

від представників громадських організацій, окремих громадян, які стосувалися 

законопроектів, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України. Близько 

третини з них – соціального спрямування. Найбільшу увагу громадськості 

привернули законопроекти: про внесення змін до деяких законів України (щодо 

відновлення пенсійної справедливості) (№ 7273); про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, 

журналістам, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим) (№ 7406) 

та проект постанови Верховної Ради України про деякі питання пенсійного 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (№ 

7492).  

Водночас дописувачі подавали народним депутатам України власні 

пропозиції щодо внесення змін до законів України «Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи». 

Не залишилися осторонь уваги громадськості і законопроекти з питань 

фінансової, податкової, митної політики, забезпечення дотримання законності та 

охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян. Серед них найбільш 

обговорюваними виявилися проекти законів: про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану 

вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур 

(№ 7403-2), про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг (№ 

7142), про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та 

оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через 

митний кордон України (№ 7010), про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про 

фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної 

технічної допомоги (№ 6674), про внесення змін до Закону України «Про 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (щодо 

надання притулку бездомним особам) (№ 3833), про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального 

провадження (№ 6220). 

Разом з тим дописувачі наголошували на необхідності приведення у 

відповідність з Конституцією України діяльності новоствореного Верховного 

Суду України, розширення кола суб’єктів, які мають право здійснювати 

представництво в судах, уточнення окремих норм законодавства, що 

врегульовують процедуру перегляду справ за нововиявленими обставинами, та 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

в частині збільшення видатків на фінансування різноманітних соціальних та 

освітніх програм.  
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