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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В. 

                              

Присутні: народні депутати України  –  члени Комітету Гіршфельд А.М., Кіраль С.І., 

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

  

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

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

  

Запрошені: 

КЛИМЕНКО 

Юлія Леонідівна 

  

– заступник Міністра 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; 

  

ЛЕЩЕНКО Анатолій 

Олексійович 

  

– начальник управління нормативно-правового забезпечення 

Державної реєстрації Міністерства  юстиції України; 



ЛОСЬ  

Інна Іванівна 

  

– головний спеціаліст Департаменту економічного розвитку 

та регуляторної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

  

МАРЧЕНКО 

Віктор Миколайович 

– директор Департаменту залучення інвестицій Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

НОВІКОВА 

Ірина Юріївна 

– начальник відділу Департаменту залучення інвестицій 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ЧИПЕНКО  

Ірина Іванівна 

  

– заступник директора Департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади – 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України; 

  

ОМЕЛЬЯНЧИК 

Анна Олександрівна 

– представник моніторингу "ВІДКРИТО". 

  

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 (реєстр. № 1058 від 27.11.2014) (повторне друге читання) 
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кужель О.В., Рябчин О.М. 
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2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні 
(реєстр. № 2844 від 14.05.2015) (повторне друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ванат П.М., Ляшко О.В., Галасюк В.В., Козаченко 

Л.П. та інші народні депутати України. 
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3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо скасування 

дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або 

регіонального нагляду (реєстр. № 2492а  від 10.08.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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4. Проект  Закону  України  про  внесення   змін   до   деяких   законів України      (реєстр. 

№  2235а від 02.07.2015) 
 суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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5. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних 

осіб (реєстр.  № 3106  від  15.09.2015) 
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Куліченко І.І., Федорук М.Т., Мельник С.І.,  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
6. Проект Закону про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності (реєстр.  № 3153  від  18.09.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Галасюк В.В., Кіраль С.І., Єфімов М.В., 

Розенблат Б.С., Хміль М.М., Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Дубінін О.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

1. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. стосовно 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 (реєстр. № 1058) 

(повторне друге читання). 

  

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, прийняли 

рішення відхилити поправки № 31 та № 34 народного депутата України Левченка Ю.В.  та 

залишити проект в редакції, поданій Комітетом на розгляд Верховної Ради України до другого 

читання.  

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: 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) (повторне друге читання), поданий народними депутатами 

України Кужель О.В., Рябчиним О.М, внести на розгляд Верховної Ради 

України і рекомендувати прийняти в другому читанні  та в цілому як Закон. 

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. - співавтора законопроекту  

стосовно проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо зняття регуляторних бар'єрів для 

розвитку мережі індустріальних парків в Україні (реєстр. № 2844) 

(повторне друге читання). 

  

             Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, прийняли  

рішення  відхилити поправку № 9 народного депутата України Фаєрмарка С.О. та залишити 

проект в редакції, поданій Комітетом на розгляд Верховної Ради України до другого читання.  

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

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

України щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі 

індустріальних парків в Україні (реєстр. № 2844) (повторне друге 

читання), поданий народними депутатами України Ванатом П.М., Ляшком 

О.В., Галасюком  В.В., Козаченком Л.П. та іншими народними депутатами 

України, внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати 

прийняти в другому читанні  та в цілому як Закон. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 



  

  

  

3. 

  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо перенесення розгляду 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються 

заходи нагляду або регіонального нагляду                 (реєстр. № 2492а)  на  

засідання Комітету в листопаді для підготовки більш обґрунтованої позиції  

Кабінету Міністрів України. 

  

  

  

  

  

4. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо перенесення розгляду 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України 

(реєстр. № 2235а) на засідання Комітету в листопаді для підготовки більш 

обґрунтованої позиції  Кабінету Міністрів України. 

  

 Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

5. 

  

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

України про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей 

державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 

(реєстр.  № 3106). 

  



  

В  обговоренні   зазначеного  питання взяли участь заступники  Голови  Комітету 

Кужель О.В.,  Кіраль С.І. 

  

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, погодились 

щодо необхідності врегулювання питання реєстрації органів місцевого самоврядування як 

юридичних осіб після проведення перших виборів у новоутворених об’єднаних громадах. 

Разом з тим, під час обговорення положень законопроекту дійшли висновку, що внесення змін 

до статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" є 

недоцільним та ці положення необхідно вилучити. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого 

самоврядування як юридичних осіб (реєстр.  № 3106), поданий народними 

депутатами України Куліченком І.І., Федоруком М.Т., Мельником С.І., 

внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його 

у першому читанні за основу, залишивши статтю 7 Закону України "Про 

добровільне об’єднання територіальних громад" в чинній редакції. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

6. 

  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кужель О.В. - співавтора 

законопроекту  щодо проекту Закону України про особливості здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

(реєстр.  № 3153). 

  



Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, наголосили 

на його актуальності та погодились з необхідністю реформування системи державного 

контролю в Україні. 

  

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про особливості здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (реєстр. № 3153), 

внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його 

у першому читанні за основу та в цілому як Закон з урахуванням техніко-

юридичних правок. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

(Утримались – Гіршфельд А.М., Кужель О.В.) 

  

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В.ГАЛАСЮК 

  

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М.ХМІЛЬ 

 


