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 Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.       

                                                                                                                                 

Присутні: народні депутати України  –  члени Комітету Гіршфельд А.М., 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., Жовніренко О.В., Лебединська О.Ю.  

  

Запрошені: 

  

ЛЯПІНА 

Ксенія Михайлівна 

  

– Голова Державної регуляторної служби України; 

БОЖКО – Голова Державної інспекції ядерного регулювання 

України; 



Сергій Георгійович 

  
ВЕРЖИХОВСЬКИЙ 

Олександр Мар'янович 

– заступник Голови Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби України; 

  
ЛОГВІНОВСЬКИЙ 

Віктор Георгійович  

– директор департаменту методології, стандартів 

регулювання та нагляду за фінансовими установами 

Нацкомфінпослуг; 

  
ЛОСЬ 

Інна Іванівна  

– головний спеціаліст департаменту економічного розвитку 

та регуляторної політики секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

  
ФЕДЬКО 

Іванна Василівна 

– представник Офісу фінансового та економічного аналізу 

при Верховній Раді України. 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й:  

  

  

  

1. Проект Закону України про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності 

із застосуванням принципу субсидіарності в Україні (реєстр. № 3544 від 27.11.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Гіршфельд А.М., Москаленко Я.М., Довгий О.С., 

Івахів С.П., Развадовський В.Й., Литвин В.М., Мартиняк С.В., Фурсін І.Г.,     Розенблат 

Б.С., Рибчинський Є.Ю., Чекіта Г.Л., Дунаєв С.В., Ванат П.М., Нечаєв О.І.,      Яніцький 

В.П., Рудик С.Я. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

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

господарської діяльності" щодо виробництва ветеринарної продукції та ліцензування 

діяльності з особливо небезпечними хімічними речовинами (реєстр. № 2284а від 

03.07.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Бакуменко О.Б., Рибак І.П., Юрчишин П.В.,  
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3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо ліцензування діяльності у сфері використання ядерної 

енергії (реєстр. № 2360а від 15.07.2015) 



суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Домбровський О.Г., Бандуров В.В. 
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4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо узгодження законодавчих актів з питань ліцензування 

окремих операцій (реєстр. № 3486 від 16.11.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Поляков М.А., Силантьєв Д.О., Стеценко Д.О., 

Івченко В.Є., Лубінець Д.В. 
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5. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо забезпечення ефективного функціонування системи 

ліцензування (реєстр. № 3870 від 02.02.2016) 

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

народні депутати України. 
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6. Різне. 

  

  

1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України – члена Комітету        Гіршфельда 

А.М. стосовно проекту Закону України про спеціальні режими 

інвестиційної та інноваційної діяльності із застосуванням принципу 

субсидіарності в Україні (реєстр. № 3544 від 27.11.2015). 

  

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

заступники голови Комітету – Розенблат Б.С., Кіраль С.І.,  член Комітету  – Дубінін О.І.  

 Під час розгляду члени Комітету зазначили, що прийняття законопроекту загалом 

призведе до позитивних наслідків щодо створення привабливих інвестиційних умов для 

іноземних і вітчизняних інвесторів та вдосконалення регіональної системи інвестиційно-

інноваційної інфраструктури. 

         Було зауважено, що на сьогодні в Україні вже прийнято і діє значна кількість законів та 

інших нормативно-правових актів, які регулюють  питання здійснення інвестиційної 

діяльності, в тому числі у спеціальних (вільних) економічних зонах, але поточна ситуація із 



надходженням інвестицій в національну економіку свідчить про  неефективність державного 

регулювання залучення інвестицій.  

       Недоліки, які існують  між бажаним інвестиційним кліматом та результатами 

законодавчого регулювання спеціальних режимів інвестування в Україні, можуть бути усунені 

завдяки моделі спеціального режиму інвестування, яка запропонована цим законопроектом. 

        Однією з новацій запропонованих законопроектом є принцип децентралізації та 

субсидіарності, що передбачає передачу більшої частини повноважень по впровадженню 

спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності на місця в пріоритетних 

напрямах (видах) економічної діяльності в рамках загальнонаціональних пріоритетних 

галузей економіки. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про спеціальні режими інвестиційної та 

інноваційної діяльності із застосуванням принципу субсидіарності в 

Україні (реєстр. № 3544) 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 – народний депутат України Гіршфельд Анатолій Мусійович. 

  

2. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Державної регуляторної служби України           Ляпіної  

К.М. стосовно проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо 

забезпечення ефективного функціонування  системи  ліцензування  (реєстр. 

№  3870 від 02.02.2016). 

  

 В обговоренні зазначеного питання взяв участь Голова Комітету Галасюк В.В. 

Народні депутати України – члени Комітету, під час обговорення законопроекту 

підтримали ідею авторів законодавчої ініціативи щодо необхідності ліцензування освітньої 

діяльності з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти,  

визнання належності державі майнових прав інтелектуальної власності на ліцензійні реєстри 

та Єдиний ліцензійний реєстр, а також інших нововведень, запропонованих вказаним 

законопроектом. 



  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

  

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

ліцензування видів господарської діяльності" щодо забезпечення 

ефективного функціонування  системи  ліцензування  (реєстр. № 3870) 

внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його  

в першому читанні за основу 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 Державної регуляторної служби України           Ляпіної  

К.М.  стосовно проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо 

виробництва ветеринарної продукції та ліцензування діяльності з особливо 

небезпечними хімічними речовинами (реєстр. № 2284а від 03.07.2015). 

  

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

заступник голови Комітету Кіраль С.І. 

   

Під час обговорення законопроекту було наголошено, що відповідно до пункту 4 

частини першої статті 3 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

від 02.03.2015 № 222-VІІІ, державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на принципі 

пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров'я людини, навколишнього 

природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки 

держави, що передбачає, зокрема, що ліцензування виду господарської діяльності 

застосовується лише до такого виду, провадження якого становить загрозу порушення прав, 

законних інтересів громадян, життю чи здоров'ю людини, навколишньому природному 

середовищу та/або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного 

регулювання. 

Крім того, Законом України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 № 2498-ХII 

(стаття 17) передбачено, що державний контроль та нагляд за ветеринарними препаратами, 

субстанціями та засобами ветеринарної медицини включає, зокрема, реєстрацію ветеринарних 

препаратів; атестацію суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво або обіг 

ветеринарних препаратів; сертифікацію на відповідність вимогам належної виробничої 



практики, належної практики дистрибуції, належної лабораторної практики, перевірку якості, 

ефективності та безпечності ветеринарних препаратів та субстанцій під час реєстрації, 

виробництва, обігу та/або використання (застосування). 

Таким чином, членами Комітету, звернуто увагу, на те, законодавством України вже 

передбачено цілу низку засобів державного регулювання господарської діяльності з 

виробництва ветеринарних препаратів, оптової та роздрібної торгівлі ветеринарними 

препаратами. 

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

ліцензування видів господарської діяльності" щодо виробництва 

ветеринарної продукції та ліцензування діяльності з особливо 

небезпечними хімічними речовинами (реєстр. № 2284а від 03.07.2015) 

внести на розгляд Верховної Ради України та пропонувати повернути на 

доопрацювання суб’єктам права законодавчої ініціативи.  

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

Утримався – Розенблат Б.С. 

4. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону України 

про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо ліцензування діяльності у сфері 

використання ядерної енергії (реєстр. № 2360а від 15.07.2015). 

  

  

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

України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо 

ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії          (реєстр. 

№ 2360а ) на наступне засідання Комітету. 

  

  5. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Державної регуляторної служби України           Ляпіної  

К.М. стосовно проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо 

узгодження законодавчих актів з питань ліцензування окремих операцій 

(реєстр. № 3486 від 16.11.2015). 



  

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

заступник голови Комітету Кіраль С.І.; Вержиховський О. М. – заступник Голови Державної 

ветеринарної та фітосанітарної служби України. 

Під час обговорення законопроекту було наголошено, що доповнення пунктами 4 та 5 

частини 2 статті 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 

02.03.2015 № 222-VІІІ, виведе закони України «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему 

України», «Про інститути спільного інвестування» з під дії Закону, оскільки відповідно до 

частини 2 статті 3 принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на 

порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.  

Статтею 7 Закону визначено перелік видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню. Згідно підпунктів 2, 3, частини першої статті 7 Закону ліцензуванню підлягають 

відповідно: 

- надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів); 

- професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з урахуванням 

особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні». 

Таким чином, члени Комітету звернули увагу, що у разі внесення до статті 2 Закону, 

якою, зокрема, передбачається, що дія цього Закону не поширюється  на порядок видачі, 

переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності, 

доцільно одночасно вносити зміни до статті 7 Закону, якою визначений перелік видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

ліцензування видів господарської діяльності" щодо узгодження 

законодавчих актів з питань ліцензування окремих операцій            (реєстр. 

№ 3486) внести на розгляд Верховної Ради України та пропонувати 

повернути на доопрацювання суб’єктам права законодавчої ініціативи.  

  

Рішення прийнято більшістю голосів.  

Утримався – Гіршфельд А.М., Розенблат Б.С. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

6.  Р і  з  н  е  



  1. 

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

Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на 

тему: "Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і 

середнього бізнесу". 

  

 В обговоренні зазначеного питання прийняв участь  заступник голови Комітету         

Кіраль С.І.  

 У запропонованих Рекомендаціях парламентських слухань було враховано та 

систематизовано пропозиції народних депутатів України, центральних та місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, громадських організацій, що були 

висловлені 30 вересня 2015 року на парламентських слуханнях. 

  

 Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1.  Затвердити проект Рекомендацій парламентських слухань на тему: 

"Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього 

бізнесу" та внести його на розгляд Верховної  Ради України. 

2. Розмістити на сайті Комітету остаточно доопрацьований та 

затверджений варіант Рекомендацій парламентських слухань. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

 2. 

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

організації та проведення круглого столу з обговорення проблемних питань 

енергетики та енергоефективності в різних галузях промисловості.      

  

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., заступник Голови Комітету Розенблат Б.С. 

  

УХВАЛИЛИ:  Підтримати пропозицію щодо проведення круглого столу у березні 2016 р. 

  

  



  

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В.ГАЛАСЮК 

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М.ХМІЛЬ 

 


