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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

                     

Присутні: народні депутати України – члени Комітету  Дубінін О.І., Єфімов М.В.,   

Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Розенблат Б.С.  

  

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

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Близненко Ю.М., Лебединська О.Ю., 

Жовніренко О.В. 

  

Запрошені: 

  

ХРОМАЄВ 

Тимур Заурбекович 

  

– Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку; 

ЛІБАНОВ  

Максим Олександрович 

  

– директор департаменту методології, стандартів 

регулювання та нагляду за фінансовими установами 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

ЖИГІНАС 

Владислав Васильович 

– заступник директора департаменту методології, стандартів 

регулювання та нагляду за фінансовими установами – 



начальник відділу нормативно-правового регулювання 

діяльності з надання фінансових послуг; 

ЛОСЬ 

Інна Іванівна 

– головний спеціаліст департаменту з економічного розвитку 

та регуляторної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

КОРОТКА Тетяна  – заступник директора Програми розвитку державно-

приватного партнерства USAID; 

  

ЛИСИЦЯ  

Тетяна Миколаївна 

  

– заступник директора департаменту залучення інвестицій 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

КОЗІН 

Сергій Васильович 

  

– головний спеціаліст департаменту залучення інвестицій 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

ГРИНЧУК 

Тетяна Володимирівна 

– начальник управління реформування системи державного 

контролю та внутрішньої торгівлі департаменту розвитку 

бізнес-клімату Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України; 

БАШИНСЬКИЙ  

Борис Леонідович 

  

– головний спеціаліст департаменту розвитку бізнес-клімату 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

ДУБКО  Станіслав 

  

– Голова Правління ГО "Платформа"; 

РАДЧЕНКО Євген – директор ДП "Центр розвитку державно-приватного 

партнерства". 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

  

1. 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) (друге читання) (реєстр. № 1058 від 27.11.2014) 
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кужель О.В., Рябчин О.М. 
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2. Проект Закону України про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо 



непоширення дії Закону України на відносини, що виникають на ринку фінансових 

послуг) (реєстр. №  2112 від 12.02.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи:  н.д. Поляков М.А., Романюк В.М.,         Жолобецький 

О.О. 
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1.  

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку Хромаєва Т.З. щодо проекту Закону України про внесення зміни до 

статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо непоширення дії 

Закону України на відносини, що виникають на ринку фінансових послуг) 

(реєстр. №  2112). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та 

народні депутати України – члени Комітету Розенблат Б.С.,  Дубінін О.І., Кіраль С.І.,  

Кривошея Г.Г., Єфімов М.В.; Лібанов М.О. –  директор департаменту методології, стандартів 

регулювання та нагляду за фінансовими установами Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

Народні депутати України – члени Комітету зауважили, що непоширення дії цього 

Закону на окремі види державного нагляду (контролю) у сфері надання фінансових послуг має 

супроводжуватися чітким визначенням порядку його здійснення в інших законах. Проте 

Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", 

"Про страхування", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про 

кредитні спілки", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю", "Про фінансовий лізинг" не містять норм, які детально 

регулюють порядок проведення  перевірок та інших заходів контролю. За цих умов просте 

виведення вказаних видів нагляду зі сфери регулювання Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» може призвести, на думку 

членів Комітету, не до підвищення, а до зниження ефективності державного контролю. 

  

  

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності" (щодо непоширення дії Закону України на відносини, що 

виникають на ринку фінансових послуг) (реєстр. № 2112),       поданий 

народними депутатами України Поляковим М.А.,        Романюком В.М.,  

Жолобецьким О.О., внести на розгляд Верховної Ради України та 

пропонувати  повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 (Галасюк В.В., Розенблат Б.С., Кіраль С.І., Дубінін О.І. - "за") 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію Першого заступника Голови Комітету Єфімова М.В. щодо 

проекту 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)(друге 

читання) (реєстр. № 1058). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та 

народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І.,  Кривошея Г.Г., Кіраль С.І., 

Розенблат Б.С., а також представники міністерств і відомств та запрошені: Коротка Т., Лисиця 

Т., Радченко Є., Дубко С. 

Під час обговорення даний  законопроект був розглянутий постатейно. По окремим 

поправкам проводились голосування, а саме:  

  

1. У поправці № 42 народних депутатів України Кужель О.В., Єфімова М.В., Кіраля С.І. 

"Абзац 3 підпункту 16 пункту 1 розділу 1 законопроекту, яким пропонується доповнити новою 

частиною 3 статтю 19 Закону України "Про державно-приватне партнерство" після слів "від 

імунітету в договорі, укладеному" доповнити словами "з боку України Кабінетом Міністрів 

України". (Підтримано одноголосно) 

2. За ініціативи народних депутатів України Кужель О.В., Єфімова М.В., Кіраля С.І. 

абзац третій частини 9 Розділу 1 після слів "виконання договорів, укладених" доповнити 

словами " Кабінетом Міністрів України", далі за текстом. (Підтримано одноголосно) 

  



 Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував внести уточнення до остаточної редакції 

законопроекту підготовленого до другого читання, а узагальнююче  рішення щодо проекту 

Закону  прийняти на наступному засіданні Комітету. 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


