
Комітет з питань промислової політики та підприємництва  

  

  

  

                        Протокол засідання                           

                                                          №1 

                                                                                                                 

                                                                            05        грудня       14    

  

  

  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Єфімов М.В., Кіраль С.І., Хміль 

М.М., Кужель О.В., Розенблат Б.С., Кривошея Г.Г. 

  

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Смольнякова Л.В.,  Масарова Т.Ф., Жовніренко О.В. 

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Про затвердження структури Комітету: 

  

 – розподіл обов‘язків між керівним складом Комітету; 

  

 – формування складу підкомітетів та обрання їх голів. 

  



2. Проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Додатку до 

Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання 

комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» № 22–VIII від 04.12.2014 року. 

  
3. Щодо організації роботи Комітету. 

  

4. Різне. 

  

1. 

  

  

СЛУХАЛИ: 

  

  

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо розподілу обов’язків між 

керівним складом Комітету, формування складу підкомітетів та обрання їх 

голів. 

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету Кужель О.В., Кривошея Г.Г. Було запропоновано створити чотири підкомітети: 1) з 

питань промислової політики; 2) з питань державної та приватної інвестиційної політики; 3) з 

питань технічного регулювання; 4) з питань підприємництва. 

  

 Під час обговорення було висловлено думку про доцільність затвердження розподілу 

обов’язків між керівним складом Комітету та формування складу підкомітетів, а також 

обрання їх голів на наступному засіданні. Крім того, було запропоновано заступникам Голови 

Комітету визначитись по яким напрямкам вони бажають вести законотворчу роботу 

відповідно до предметів відання Комітету. 

  

УХВАЛИЛИ: Розглянути питання розподілу обов’язків між керівним складом Комітету 

та формування складу підкомітетів, а також обрання їх голів на наступному 

засіданні Комітету з урахуванням висловлених пропозицій. Узагальнення 

пропозицій – секретаріат Комітету. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

2. 



  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Постанови 

Верховної Ради України «Про внесення змін до Додатку до Постанови 

Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання 

комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» № 22–  VIII від 

04.12.2014 року. 

  
  

  В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України  – члени 

Комітету Кужель О.В., Кривошея Г.Г., Розенблат Б.С. 

  

  Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував внести зміни до Постанови Верховної Ради 

України щодо предметів відання комітетів, розширивши предмети відання нашого Комітету  

шляхом перенесення питань антимонопольної політики, розвиток економічної конкуренції та 

регуляторної політики з предметів відання Комітету економічної політики. 

  

Враховуючи зазначене члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: 

  

  

  

Підготувати проект Постанови Верховної Ради України щодо внесення 

змін до предметів відання комітетів Верховної Ради України, розширивши 

предмети відання нашого Комітету шляхом перенесення питань 

антимонопольної політики, розвитку економічної конкуренції та 

регуляторної політики з предметів відання Комітету економічної політики. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

                                                 Голосували: 

                                                 "за" –  6 членів Комітету 

            "утримався" – 1 член Комітету (Кривошея Г.Г.) 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо організації роботи 

Комітету. 



Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував проводити засідання Комітету кожного 

пленарного тижня у вівторок о 14.15 годині у залі засідань. Народний депутат Кужель О.В. 

висловила пропозицію щодо доцільності проведення засідань Комітету в середу о 15.00 

годині. 

Члени Комітету підтримали зазначену пропозицію. 

  

УХВАЛИЛИ: Проводити засідання Комітету кожного пленарного тижня у середу о 15.00 

годині у залі засідань. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

4. 

Різне. 

     Заслухали інформацію народного депутата України Кужель О.В. щодо доцільності 

першочергового розгляду підготовлених нею та іншими народними депутатами України трьох 

законопроектів, які зареєстровані у Верховній Раді України: 

      –  проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та 

стимулювання інвестицій) ( реєстр. № 1058 від 27.11.2014 р.); 

      – проект Закону про технічні регламенти та оцінку відповідності (реєстр. № 1065 від 

27.11.2014р.); 

      – проект Закону про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва 

в Україні ( реєстр. № 1256 від 04.12.2014 р.). 

     Під час обговорення зазначеної інформації було висловлено пропозицію щодо доцільності 

розгляду на наступному засіданні Комітету перехідного законопроекту "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій" (реєстр. № 0937 від 

27.11.2014 р.). 

     Було вирішено розглянути дані законопроекти після  надходження їх до Комітету 

промислової політики та підприємництва.    

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  



СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 


