
Комітет з питань промислової політики та підприємництва  

  

  

  

                                                        

 Протокол засідання 

                                                          №58 

                                                     07      червня        17 

  

  

  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.                                                                  

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Єфімов М.В.,   

Кіраль С.І., Кривошея Г.Г.,  Кужель О.В.,  Хміль М.М.  

  

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; 

БАРБЕЛЮК 

Олександр Борисович 

– директор Департаменту правової роботи і державного 

нагляду та контролю Державної регуляторної служби 

України; 

  
ЛЕЩЕНКО 

Анатолій Олексійович 

  

– 

  

директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату 

Міністерства юстиції України; 

  



ГУТЕНКО 

Денис Вікторович  

  

  

– директор Департаменту регулювання зовнішньо-

економічної діяльності Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

Проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (реєстр. 

№ 6316 від 07.04.2017) 

суб'єкт законодавчої  ініціативи: н.д. Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Констанкевич І.М., 

Співаковський О.В., Скрипник О.О., Рибчинський Є.Ю., Поплавський М.М. 
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Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (реєстр. № 4045а від 

22.07.2016)  

суб'єкт законодавчої  ініціативи: н.д. Дзюблик П.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

1. 

  

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

про внесення змін до статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 

(реєстр. № 6316 від 07.04.2017). 

  

   В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови Комітету – 

Кужель О.В., Кіраль С.І.; Ляпіна К.М. – голова Державної регуляторної служби України. 



   Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, погодились 

із зауваженнями Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України 

та відзначили, що відміна нотаріального засвідчення підписів відповідних посадових осіб 

можлива лише за умови запровадження іншого способу підтвердження їх достовірності. 

  

              Враховуючи вищезазначене, члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України 

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

громадських формувань" (реєстр. № 6316 від 07.04.2017), поданий 

народними депутатами України Кириленком І.Г., Кремінєм Т.Д., 

Констанкевич І.М., Співаковським О.В., Скрипником О.О.,         

Рибчинським Є.Ю., Поплавським М.М. внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати повернути суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

  

                            Рішення прийнято більшістю голосів. 

                                   «За» - 6. 

«Проти» - 1 (Кужель О.В.). 

                                   «Утримались» - 0. 

  

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2. 

  

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

про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"   (реєстр. № 4045а 

від 22.07.2016). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови Комітету – Кужель 

О.В., Кіраль С.І.; Ляпіна К.М. – голова Державної регуляторної служби України.  

  



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

зауваженнями Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України 

щодо часткової втрати актуальності внесення запропонованих автором положень через зміни 

у законодавстві та відзначили, що виведення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища з-під дії Закону України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не сприятиме підвищенню 

рівня взаємної довіри між суб’єктами господарювання та органами державного нагляду 

(контролю) у цій сфері. 

  

  

За результатами обговорення, члени Комітету  

  

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

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності" (реєстр. № 4045а від 22.07.2016), поданий народним 

депутатом України Дзюбликом П.В., внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

  

                            Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  Різне. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. про створення 

робочої групи для аналізу практики застосування законодавчих актів щодо 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

  

УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. щодо 

створення робочої групи при Комітеті з питань промислової політики та 

підприємництва для аналізу практики застосування законодавчих актів 

щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  



  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                            В.В. ГАЛАСЮК 

  

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                        М.М. ХМІЛЬ 

 


