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                                                                             02        вересня       15    

  

  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В. 

                                                                       

Присутні: народні депутати України  –  члени Комітету Дубінін О.І., Кіраль С.І., 

Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С. 

  

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

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Близненко Ю.М., Жовніренко О.В., 

Лебединська О.Ю.  

  

Запрошені: 

  

КЛИМЕНКО 

Юлія Леонідівна 

  

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

СТРІХА 

Максим Віталійович 

  

– заступник Міністра освіти і науки України; 

  

  
ЖЕЛЕЗНЯК Ярослав  

  

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  



ЗДОРЕВСЬКА  

Ірина Вікторівна 

  

– представник Європейської бізнес-асоціації; 

  

ЛЯПІНА 

Ксенія Михайлівна 

  

– голова Державної регуляторної служби України; 

БАРБЕЛЮК  

Олександр Борисович 

– директор департаменту правової роботи, державного 

нагляду і контролю Державної регуляторної служби 

України; 

  
ГЛУЩЕНКО  

Сергій Миколайович 

– голова Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів; 

  
ЧОРНІЙ  

Любомир Ігорович 

  

– технічний радник проекту USAID "Впевнений бізнес – 

заможна громада"; 

ГРИНЧУК 

Тетяна Володимирівна 

– начальник управління реформування системи державного 

контролю та внутрішньої торгівлі департаменту розвитку 

підприємництва та регуляторної політики Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України. 

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 

діяльності технологічних парків (реєстр. № 2216а від 01.07.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про основні засади 

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

системи державного нагляду (реєстр. №  2418а від 21.07.2015) 
 суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
3. Про організацію проведення 30 вересня 2015 року парламентських слухань на тему: 

"Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу". 

  

1. 

  



 СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. щодо 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності технологічних парків (реєстр. № 2216а). 

  

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

заступники Голови Комітету – Кужель О.В., Кіраль С.І., члени Комітету – Розенблат Б.С., 

Дубінін О.І., Нечаєв О.І.; Клименко Ю.Л. – заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України; Ляпіна К.М. – голова Державної регуляторної служби України. 

Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення законопроекту, 

підтримуючи загалом ідею авторів законодавчої ініціативи, зауважили, що окремі його 

положення, зокрема критерії вибору пріоритетності інноваційного проекту, спрощення 

процедури реєстрації технологічних парків та надання їм пільг і державної підтримки 

потребують суттєвого доопрацювання. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності технологічних парків (реєстр. № 2216а), поданий 

Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати прийняти його в першому читанні за основу. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. (Кужель О.В., Нечаєв О.І. – проти) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету, автора законопроекту         Кіраля 

С.І. щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (реєстр. №  

2418а). 

  

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

заступник Голови Комітету – Кужель О.В., член Комітету – Нечаєв О.І.; Клименко Ю.Л. – 

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; Ляпіна К.М. – голова Державної 

регуляторної служби України. 



Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, погодилися з 

автором щодо необхідності законодавчого врегулювання питання державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності. Разом з тим, в ході обговорення було наголошено 

на необхідності доопрацювання законопроекту автором в частині поширення сфери дії Закону 

на всі державні органи, що здійснюють контролюючі функції. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" 

щодо лібералізації системи державного нагляду              (реєстр. №  2418а), 

поданий народним депутатом України Кіралєм С.І., розглянути на 

наступному засіданні Комітету після доопрацювання його автором з 

урахуванням висловлених на засіданні Комітету зауважень  та внести на 

розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти його в першому 

читанні за основу. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо питань організації 

проведення парламентських слухань 30 вересня 2015 року на тему: 

"Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього 

бізнесу". 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови Комітету      Кужель 

О.В., Кривошея Г.Г. –  голова підкомітету з питань підприємництва; Клименко Ю.Л. – 

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; Ляпіна К.М. – голова Державної 

регуляторної служби України. 

Кужель О.В. внесла пропозицію щодо обговорення на засіданні Комітету списку 

виступаючих та тем їхніх  виступів, а також проекту рекомендацій парламентських слухань. 

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Клименко Ю.Л. 

запропонувала обговорити на парламентських слуханнях "Національну стратегію розвитку 

підприємництва в Україні та підтримку малого і середнього бізнесу ". 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: 1.    Внести зміни до Додатку 2 проекту Розпорядження "Про забезпечення 

проведення 30 вересня 2015 року парламентських слухань на тему: 

"Розвиток підприємництва  в Україні та підтримка  малого і середнього 

бізнесу" щодо обговорення на засіданні Комітету списку виступаючих та 

тем їхніх виступів, а також пропозицій щодо проекту рекомендацій 

парламентських слухань. 

  

2.  Надати в установленому порядку на затвердження Голові Верховної Ради 

України проект Розпорядження "Про забезпечення проведення 30 вересня 

2015 року парламентських слухань на тему: "Розвиток підприємництва  в 

Україні та підтримка  малого і середнього бізнесу".  

  

3.  Членам Комітету подати до секретаріату Комітету пропозиції щодо 

виступаючих та теми їхніх виступів, а також пропозиції щодо проекту 

рекомендацій  парламентських слухань. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В.ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М.ХМІЛЬ 

 


