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 Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

                                                                        

Присутні: народні депутати України  –  члени Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., 

Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С., Хміль М.М. 

  

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: 

  

ЄДНАК 

Остап Володимирович 

– народний депутат України, співавтор законопроекту 

№3035; 

  



ЗАГОРОДНІЙ 

Володимир Петрович 

  

– перший заступник Голови Державної регуляторної служби 

України; 

  

ПРОКОПЕЦЬ 

Валерій Юрійович 

– заступник директора департаменту розвитку 

підприємництва та регуляторної політики Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  
ШКЕЛЕБЕЙ 

Олександр Васильович 

– заступник директора департаменту Державної реєстрації 

Міністерства юстиції України; 

  
ЗАЛУСЬКА 

Олеся  Богданівна 

– директор департаменту торговельного захисту 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ЗІНЬКОВСЬКИЙ  

Сергій Владиславович 

  

– заступник директора департаменту торговельного захисту 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ПШЕНІЧНИЙ 

Ігор Миколайович 

  

– заступник директора департаменту оборони та безпеки 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

АРТЮШЕНКО  

Андрій Арнольдович 

– заступник директора департаменту озброєння та військової 

техніки Міністерства оборони України;  

  
КАБАНЕНКО 

Ігор Васильович 

– помічник народного депутата України Маркевича Я.В.; 

  

  
ЛОСЬ  

Інна Іванівна 

– головний спеціаліст департаменту економічного розвитку і 

регуляторної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

  

П о р я д о к    д е н н и й:  

  

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 34 Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (щодо повторного 

оприлюднення проекту регуляторного акту, органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування) (реєстр. № 2213а від 01.07.2015) 
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Сугоняко О.Л. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  



2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо узгодження 

деяких положень реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців) (реєстр. № 2235а 

від 02.07.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист 

національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (щодо вдосконалення 

деяких положень) (реєстр. № 2517а від 21.08.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
4. Проект Закону України про старательську діяльність (реєстр. № 3035 від 21.09.2015) 

(доопрацьований) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кривенко В.М., Розенблат Б.С., Томенко М.В., 

Єднак О.В., Галасюк В.В. та інші народні депутати України 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
5. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (щодо виключення із Закону 

норми згідно якої дія Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, 

пов'язаної з прийняттям актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-

комунальні послуги) (реєстр. № 2400а від 17.07.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Сугоняко О.Л. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

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

зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання          (реєстр. 

№ 3136 від 17.09.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Соловей Ю.І. та інші народні депутати України 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
7. Проект Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності" (щодо модернізації та утилізації 

озброєння, військової техніки та зброї) (реєстр. № 2039а від 08.06.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  



8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо забезпечення безперервності ліцензування та захисту 

економічних інтересів держави (реєстр. № 2086а від 16.06.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Галасюк В.В., Розенблат Б.С. та інші народні 

депутати України 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

1. 

  

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

України про внесення змін до статті 34 Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (щодо 

повторного оприлюднення проекту регуляторного акту, органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування) (реєстр. № 2213а). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету  Кіраль С.І., Нечаєв О.І.,  Хміль М.М.  

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, наголосили 

на його актуальності та погодились з необхідністю повторного оприлюднення проекту 

регуляторного акту після його доопрацювання. 

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до статті 34 Закону України "Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 

(щодо повторного оприлюднення проекту регуляторного акту, органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування)           (реєстр. № 2213а), 
поданий народним депутатом України Сугонякою О.Л., внести на розгляд 

Верховної Ради України та 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. 

  

2. 

  

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

проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України 

(щодо узгодження деяких положень реєстрації юридичних та фізичних осіб 



– підприємців) (реєстр. № 2235а) на наступне засідання Комітету у зв’язку 

з відсутністю належного представника суб’єкта законодавчої ініціативи на 

засіданні Комітету. 

  

Заслухавши пропозицію, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законів України (щодо узгодження деяких положень реєстрації юридичних 

та фізичних осіб – підприємців) (реєстр. № 2235а) на наступне засідання 

Комітету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

3.  

  

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

проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист 

національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (щодо 

вдосконалення  деяких положень) (реєстр. № 2517а) на наступне засідання 

Комітету у зв’язку з відсутністю належного представника суб’єкта 

законодавчої ініціативи на засіданні Комітету. 

  

Заслухавши пропозицію, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого 

імпорту" (щодо вдосконалення  деяких положень) (реєстр. № 2517а) на 

наступне засідання Комітету. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

 4.  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України, співавтора законопроекту Єднака 

О.В. стосовно проекту Закону України про старательську діяльність 

(реєстр. № 3035) (доопрацьований). 

  

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

народні депутати України – члени Комітету Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Розенблат Б.С., Нечаєв 

О.І., Хміль М.М. 



Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення законопроекту 

наголосили, що його прийняття матиме позитивне значення для розвитку регіонів, в яких 

особливо гостро відчувається негативний вплив від нелегального видобування корисних 

копалин фізичними особами та сприятиме підвищенню рівня зайнятості місцевого населення, 

зменшенню кількості нещасних випадків під час видобування корисних копалин старателями, 

збільшенню надходження до місцевого бюджету тощо. Крім того, важливим аспектом 

прийняття законопроекту є його екологічна направленість, що передбачає відновлення 

корисних властивостей земель та лісових насаджень після завершення видобування корисних 

копалин старателями. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про старательську діяльність (реєстр. № 3035) 

(доопрацьований), поданий народними депутатами України Кривенком 

В.М., Розенблатом Б.С., Томенком М.В., Єднаком О.В., Галасюком В.В. та 

іншими народними депутатами України, внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати прийняти його в першому читанні за основу. 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

Голосували: 

" за " – 5 членів Комітету; 

" проти " – 1 член Комітету (Нечаєв О.І.); 

"утримались" – 2 члени  Комітету (Кривошея Г.Г., Кіраль С.І.). 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – заступник Голови Комітету Розенблат Борислав Соломонович. 

  

5. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника директора департаменту розвитку підприємництва 

та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України Прокопця В.Ю. стосовно проекту Закону України про внесення 

зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності" (щодо модернізації та утилізації озброєння, військової техніки 

та зброї) (реєстр. № 2039а). 

  

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

народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд А.М., Розенблат Б.С., Дубінін О.І., 

Кіраль С.І., Нечаєв О.І., Хміль М.М.; Артюшенко А.А. – заступник директора департаменту 

озброєння та військової техніки Міністерства оборони України; Пшенічний І.М. – заступник 

директора департаменту оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України; Кабаненко І.В. – помічник народного депутата України Маркевича Я.В. 



Під час обговорення питання було зауважено про відсутність належного обґрунтування 

доцільності відновлення ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, 

реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння та не представлено можливих 

ризиків. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності" (щодо модернізації та 

утилізації озброєння, військової техніки та зброї) (реєстр. № 2039а), 

поданий Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати його відхилити. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. (Утримався – Кривошея Г.Г.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

6.  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. стосовно проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування 

видів господарської діяльності" щодо забезпечення безперервності 

ліцензування та захисту економічних інтересів держави (реєстр. № 2086а). 

  

При повторному обговоренні законопроекту було зазначено, що проект закону був 

підготовлений та поданий Комітетом на розгляд Верховної Ради України раніше (17 червня 

2015 року). Але це було ще до набрання чинності Законом України від 02.03.2015 № 222-VІІІ 

"Про ліцензування видів господарської діяльності".  

У зв'язку з набранням чинності вищезазначеного Закону України частина положень 

законопроекту втратила свою актуальність, тому необхідно в його редакцію внести техніко-

юридичні зміни, а саме: 

1. Пункт 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» викласти в такій редакції:  

"6) освітня діяльність у сфері дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти за переліком видів освітньої діяльності, 

визначеним Кабінетом Міністрів України, яка ліцензується з урахуванням особливостей, 

встановлених Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну 

середню освіту","Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" у зв’язку із 

наступним: 



- закони, які регулюють і регламентують сферу освітньої діяльності, не дають 

визначення поняття "Заклад освіти", натомість є установлена норма "Навчальний заклад". 

Законами визначені типи навчальних закладів, а також завдання і функції, які може 

здійснювати кожний тип навчального закладу. 

Тому з моменту набуття чинності Законом України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" (з 28.06.2015) жодний навчальний заклад не може отримати нову 

ліцензію чи розширити свою ліцензійну діяльність оскільки не є "Закладом освіти". 

- внесення змін також необхідно у зв’язку з тим, що не всю освітню діяльність потрібно 

ліцензувати, а лише ту, яка надає особі певні права та/або результат якої засвідчується видачею 

документа про таку освіту.  

2. У частині першій пункти 1 та 2 статті 21 "Прикінцеві та перехідні положення" 

законопроекту виключити. 

3. У частині п’ятій абзац перший законопроекту викласти у наступній редакції: "5. До 

набрання чинності положенням про передачу та внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей щодо ліцензування 

видів господарської діяльності та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо 

припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру, але не пізніше 1 липня 2016 року, 

органи ліцензування:" (далі за текстом); 

4. Частину п’яту доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змісту: 

 «Майнові права інтелектуальної власності на ліцензійні реєстри та Єдиний 

ліцензійний реєстр належать державі. Держава користується ними на безоплатній 

основі. 

До набрання чинності положенням про передачу та внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей щодо 

ліцензування видів господарської діяльності не застосовуються положення частини 

третьої статті 2 та частини дев’ятої статті 13 цього Закону, а набуття здобувачем ліцензії 

права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, 

відбувається з дня прийняття рішення органом ліцензування про видачу, 

переоформлення ліцензії". 

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

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

ліцензування видів господарської діяльності" щодо забезпечення 

безперервності ліцензування та захисту економічних інтересів держави 

(реєстр. № 2086а), поданий народними депутатами України Галасюком 

В.В., Розенблатом Б.С. та іншими народними депутатами України внести 

на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за 

основу та в цілому як Закон, з урахуванням вищезазначених змін, з техніко 

- юридичними правками у разі необхідності. 

  

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

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 



  

7. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. стосовно проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання          

(реєстр. № 3136). 

  

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Кривошея Г.Г., Хміль М.М.; Загородній В.П. – перший заступник Голови Державної 

регуляторної служби України; Прокопець В.Ю. –  заступник директора департаменту розвитку 

підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України. 

        Під час розгляду члени Комітету зазначили, що на сьогодні існують недоліки правового 

регулювання, які ускладнюють умови для ведення господарської діяльності, створюючи зайві 

регуляторні та адміністративні бар'єри в окремих сферах, які запропоновано усунути  

законопроектом.  

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

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

щодо зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів 

господарювання (реєстр. № 3136), поданий народними депутатами України 

Солов'єм Ю.І., Дубілєм В.О., Кіралєм С.І., Кривошеєю Г.Г., Галасюком 

В.В., 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. 

  

  

  

8.  

  



СЛУХАЛИ: Пропозицію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. щодо перенесення 

розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності" (щодо виключення із Закону норми згідно якої дія Закону не 

поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов'язаної з 

прийняттям актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-

комунальні послуги) (реєстр. № 2400а) на наступне засідання Комітету у 

зв’язку з відсутністю автора. 

  

Заслухавши пропозицію, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" (щодо виключення із Закону норми згідно якої 

дія Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, 

пов'язаної з прийняттям актів, якими встановлюються ціни/тарифи на 

житлово-комунальні послуги) (реєстр. № 2400а) на наступне засідання 

Комітету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В.ГАЛАСЮК 

  

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М.ХМІЛЬ 

 


