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Головує:

грудня

17

Голова Комітету Галасюк В.В.

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Єфімов М.В.,
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.
Порядок денний:
1.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на
період проведення антитерористичної операції" щодо відновлення можливостей
розвитку малого та середнього бізнесу з використанням позикового фінансування на
території проведення антитерористичної операції (реєстр. № 7338 від 27.11.2017)
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Єфімов М.В., Галасюк В.В., Кривошея Г.Г.,
Кужель О.В.
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

2.

Інформація щодо виконання та аналізу практики застосування окремих законів у
рамках контролю, який здійснює Комітет відповідно до визначених предметів відання.
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1.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Першого заступника Голови Комітету Єфімова М.В.
щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо
відновлення можливостей розвитку малого та середнього бізнесу з
використанням позикового фінансування на території проведення
антитерористичної операції (реєстр. № 7338 від 27.11.2017).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В.,
Перший заступник Голови Комітету Єфімов М.В., заступник Голови Комітету Кужель О.В.,
секретар Комітету Хміль М.М.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"
щодо відновлення можливостей розвитку малого та середнього бізнесу з
використанням позикового фінансування на території проведення
антитерористичної операції (реєстр. № 7338 від 27.11.2017), поданий
народними депутатами України Єфімовим М.В., Галасюком В.В.,
Кривошеєю Г.Г., Кужель О.В., внести на розгляд Верховної Ради України
та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти
за основу та в цілому як Закон з техніко-юридичним опрацюванням.
Рішення прийнято більшістю голосів.
"За" – 6;
"Не голосував" – 1 (Кривошея Г.Г.).
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 виконання та аналізу
практики застосування окремих законів у рамках контролю, який здійснює
Комітет відповідно до визначених предметів відання.

Під час обговорення було запропоновано народним депутатам України – членам
Комітету розглянути надані матеріали та визначити питання, які потребують більш
детального аналізу за участю представників Кабінету Міністрів України та центральних
органів виконавчої влади на наступних засіданнях Комітету.
Крім того, було зазначено, що потребують аналізу матеріали, надані Кабінетом
Міністрів України та Державним космічним агентством України щодо стану фінансування та
виконання заходів Загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на 20132017 роки. У разі недостатності наданої інформації було рекомендовано повторно надіслати
звернення до зазначених органів виконавчої влади.
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