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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., Кужель О.В., Нечаєв О.І., Хміль М.М. 
  
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Лебединська О.Ю., Терегейло Ю.В., 

Жовніренко О.В., Стьопіна К.А. 

 

 

Запрошені: 
  

  
ПЕТРЕНКО 

Олег Миколайович 

 – народний депутат України, співавтор законопроекту 

(реєстр. № 5620);  

    

ГАФУРІ  

Рустам Фаніс ули (шейх) 

 

 – заступник голови Духовного управління мусульман;  

 

ЛЕЩЕНКО 

Анатолій Олексійович 

 

 – начальник управління нормативно-правового 

забезпечення Міністерства юстиції України; 

 

ЗОРЯ (Євстратій) 

Іван Володимирович  

 – Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар 

Священного Синоду. 

 

    

 

П о р я д о к    д е н н и й : 
  
  

1. 

  

  

  

  

  

  

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо оформлення 

документів релігійних організацій (реєстр. № 6642 від 23.06.2017)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Унгурян П.Я., Тимчук Д.Б., Кірш О.В.,           

Єленський В.Є., Логвинський Г.В., Лаврик М.І., Продан О.П.  
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2. 

  

  

  

  

  

  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо 

вдосконалення порядку державної реєстрації громадських об'єднань та їх відокремлених 

підрозділів (реєстр. № 5620 від 28.12.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Білецький А.Є., Петренко О.М.  
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Різне. 

Інформація щодо листа Голови Комітету з питань економічної політики Іванчука А.В. 

стосовно розгляду проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр. № 6540 від 

06.06.2017). 

 

 

 

1. 

 

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

України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 

щодо оформлення документів релігійних організацій (реєстр. № 6642 від 

23.06.2017). 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь член Комітету – народний депутат 

України Кривошея Г.Г.; Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного 

Синоду – Зоря І.В.  

 

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 
  
УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань" щодо оформлення документів релігійних 

організацій (реєстр. № 6642), поданий народними депутатами України 

Унгуряном П.Я., Тимчуком Д.Б., Кіршем О.В., Єленським В.Є.,  

Логвинським Г.В., Лавриком М.І., Продан О.П., внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його у першому 

читанні за основу із скороченням строків подання суб’єктами права 

законодавчої ініціативи зауважень і пропозицій до законопроекту під час 

підготовки до другого читання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів.  

 "За" – 6; 

            "Не голосував" – 2 (Гіршфельд А.М., Кужель О.В.) 
 

  

Співдоповідач від Комітету 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 державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 

щодо вдосконалення порядку державної реєстрації громадських об'єднань 

та їх відокремлених підрозділів (реєстр. № 5620 від 28.12.2016). 



 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники  Голови  Комітету   Кужель 

О.В., Кіраль С.І., члени Комітету – Нечаєв О.І., Кривошея Г.Г.; народний депутат України, 

співавтор законопроекту (реєстр. № 5620) – Петренко О.М.; начальник управління 

нормативно-правового забезпечення Міністерства юстиції України Лещенко А.О. 

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

необхідністю удосконалення окремих положень законодавства щодо державної реєстрації 

громадських об’єднань визначивши при цьому недоцільним передачу повноважень щодо 

підтвердження всеукраїнського статусу громадських об’єднань. 

 

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 
  
УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань" щодо вдосконалення порядку державної 

реєстрації громадських об'єднань та їх відокремлених підрозділів  

(реєстр. № 5620), поданий народними депутатами України Білецьким 

А.Є., Петренком О.М., внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу за 

виключенням норми, яка стосується передачі повноважень щодо 

підтвердження всеукраїнського статусу громадських об’єднань. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

  Співдоповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

 

3. Різне 
  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо листа Голови Комітету 

з питань економічної політики про розгляд проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні (реєстр. № 6540 від 06.06.2017). 

 

 

Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував народним депутатам України – членам 

Комітету підготувати та надати свої пропозиції до законопроекту про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні 

(реєстр. № 6540 від 06.06.2017) та розглянути його на наступному засіданні Комітету. 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК 

  

  
 

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


