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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В. 

                                                          

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

Кривошея Г.Г., 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; 

  

ЛАНДА  

Ігор Олександрович 

  

– голова комітету з роздрібної торгівлі Європейської бізнес-

асоціації; 

  

  

ГУБАР  – заступник директора департаменту – начальник відділу 

розвитку екомережі та біобезпеки департаменту охорони 



Сергій Іванович 

  

природних ресурсів Міністерства 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; 

  

НОВОСЬОЛ 

Ігор Миколайович 

– заступник начальника управління розвитку промисловості 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ЧЕРНИХ  

Олександр Олександрович 

– заступник директора департаменту регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ШОЛОХМАН 

Аліна Валеріївна 

  

– виконавчий директор Асоціації "Укрводка"; 

УКРАЇНЕЦЬ  

Сергій Якович  

  

– заступник голови Федерації професійних спілок України; 

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 Закону України "Про основні засади 

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

системи державного нагляду (реєстр. №  2418а від 15.09.2015) (доопрацьований) 
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Галасюк В.В. та інші. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 



2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)                  (реєстр. 

№ 2531а  від 27.08.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості державного 

регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією 

та експортом лісоматеріалів" (щодо запобігання екологічній катастрофі в лісовій галузі) 

(реєстр. № 2547а  від 31.08.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В., Галасюк В.В., Томенко М.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
4. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності  
(реєстр. №  2498а від 11.08.2015) 
 суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
5. Проект Закону України про внесення змін до статті 17 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо подання інформації       

неприбутковими організаціями) (реєстр. № 2961 від 26.05.2015) 
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Дроздик О.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
6. Різне. Щодо обговорення списку виступаючих  та тем їх виступів, а також пропозицій 

щодо проекту рекомендацій Парламентських слухань на тему: "Розвиток 

підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу". 

  

1. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. – співавтора 

законопроекту стосовно 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) (доопрацьований). 

  

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) 

(доопрацьований), поданий народними депутатами України Кіралем С.І., 



Галасюком В.В. та іншими, внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати прийняти його в першому читанні за основу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. стосовно проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю) 

(реєстр. № 2531а). 

             

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

суб’єктом законодавчої ініціативи щодо необхідності вдосконалення законодавства у сфері 

державного нагляду (контролю). 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

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

України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду 

(контролю) (реєстр. № 2531а), поданий Кабінетом Міністрів України, 

внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти його 

в першому читанні за основу.  

  

Рішення прийнято більшістю голосів. (Нечаєв О.І. – утримався). 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. – співавтора законопроекту  

стосовно проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 



підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів" (щодо запобігання екологічній катастрофі в лісовій галузі) 

(реєстр. № 2547а). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь члени Комітету Дубінін О.І., 

Розенблат Б.С., Нечаєв О.І. 

Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення законопроекту   

зазначили, що  до  набрання чинності статті 21  Закону України № 325-VIII "Про внесення змін 

до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо 

тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді спостерігається  

активізація масового вивозу  лісу-кругляку за кордон. 

Також було зауважено, що масовий вивіз деревини в необробленому вигляді за межі 

України призведе до штучного дефіциту цієї сировини на внутрішньому ринку, 

невиправданому зростанню цін на аукціонах з продажу деревини і, як наслідок, втрати 

конкурентоспроможності українських деревообробних компаній на європейському та 

світовому ринках. 

 Під час голосування пропозиція  щодо підтримки законопроекту не набрала необхідної 

кількості голосів: 

  "За" – Галасюк В.В., Кіраль С.І., Дубінін О.І.; 

 "утримались" – Нечаєв О.І., Кривошея Г.Г; 

 "проти" – Розенблат Б.С. 

 Виходячи з вищенаведеного, 

  Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо 

запобігання екологічній катастрофі в лісовій галузі) (реєстр. № 2547а), 

поданий народними депутатами України Ляшком О.М., Галасюком В.В., 

Томенком М.В., внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати визначитися щодо законопроекту шляхом голосування. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

4. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України  

Клименко Ю.М. стосовно проекту Закону України про внесення змін до 



деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур 

у сфері  зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. №  2498а). 

  

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь голова Комітету Галасюк В.В., члени 

Комітету Дубінін О.І., Розенблат Б.С., Нечаєв О.І., Кривошея Г.Г.; Ляпіна К.М. – голова 

Державної регуляторної служби України; Ланда І.О. – голова комітету з роздрібної торгівлі  

Європейської бізнес-асоціації. 

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

необхідністю скорочення дозвільних процедур зовнішньоекономічної діяльності у сфері 

експорту, імпорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом скасування 

ліцензування у згаданих сферах господарської діяльності. 

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

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

України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері  

зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. №  2498а), поданий Кабінетом 

Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради України і 

рекомендувати прийняти його в першому читанні за основу.  

  

Рішення прийнято більшістю голосів. (Нечаєв О.І. – утримався) 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

5. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію автора законопроекту народного депутата України     Дроздика 

О.В. стосовно проекту Закону України про внесення змін до статті 17 

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" (щодо подання інформації неприбутковими 

організаціями) (реєстр. № 2961). 

  

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

підкомітету з питань підприємництва та технічного регулювання Кривошея Г.Г.; Ляпіна К.М. 

–  голова Державної регуляторної служби України; Українець С.Я. –  заступник голови 

Федерації професійних спілок України.  

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект і погодившись 

з автором щодо необхідності захисту прав профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, 



зазначили про необхідність доопрацювання положень законопроекту шляхом виключення з 

його тексту слів "неприбуткових організацій, створених для здійснення діяльності без 

отримання прибутку", оскільки під таке визначення підпадають і благодійні фонди, 

діяльність яких контролюється Мінфіном, про що зазначено у висновку Кабінету Міністрів 

України. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ:  Проект Закону України про внесення змін до статті 17 Закону України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 

(щодо подання інформації неприбутковими організаціями) (реєстр. № 2961), 

поданий народним депутатом України Дроздиком О.В., внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу та в 

цілому як Закон, виключивши з його тексту слова "неприбуткових 

організацій, створених для здійснення діяльності без отримання прибутку" 

з внесенням техніко-юридичних правок. 

  

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

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

6. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо обговорення списку 

виступаючих  та тем їхніх виступів, а також пропозицій стосовно проекту 

рекомендацій парламентських слухань на тему: "Розвиток підприємництва 

в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу". 

  

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

заступник Голови Комітету – 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. 

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: 1. Тематично структурувати проект рекомендацій парламентських слухань 

та відповідно до них виступи учасників слухань за наступними напрямками: 

регуляторна, податкова, митна та експортна сфери, кредитування, освіта та 

кваліфікація персоналу. 



2. Взяти за основу запропонований до розгляду перелік виступаючих та теми 

їх виступів (додаток 1). 

3. Пропозиції щодо внесення змін до проекту рекомендацій та переліку 

виступаючих надати до 22 вересня 2015 р. до секретаріату Комітету для 

врахування їх у робочому порядку. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В.ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М.ХМІЛЬ 

 


