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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. 

Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., Кіраль СІ., Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І., 

Хміль М.М., Ванат П.М. 
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Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо деяких питань ліцензування освітньої діяльності 

(реєстр. № 6334 від 11.04.2017)  

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

Фролов М.О., Кириченко О.М., Рибчинський Є.Ю.  
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Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання деяких питань ліцензійних та дозвільних процедур (реєстр. № 6456 від 

17.05.2017) 



  

  

  

 

4. 

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

Кужель О.В., Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І., Дубінін О.І., Співаковський О.В.  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

Проект Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 6382 від 

14.04.2017) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко В.В., Галасюк В.В., Вовк В.І., Розенблат Б.С. 

Соловей Ю.І., Домбровський О.Г., Єфімов М.В. та інші народні депутати України 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

   

1. 

  

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

  

  

  

 Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення відзначили, що 

запропонований законопроект втратив свою актуальність у зв’язку з набранням чинності 

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності". 

  

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 від 

02.02.2016), поданий народними депутатами України Галасюком В.В., 

Єфімовим М.В., Розенблатом Б.С. Гіршфельдом А.М., Дубініним О.І., 

Кіралем С.І., Кривошеєю Г.Г., Кужель О.В., Нечаєвим О.І., Хмілем М.М., 

Ванатом П.М., внести на розгляд Верховної Ради України та 



рекомендувати повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  
    

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 ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо деяких питань ліцензування освітньої 

діяльності (реєстр. № 6334 від 11.04.2017)  

  

  

Під час розгляду члени Комітету, підтримуючи загалом ідею авторів законопроекту, 

зауважили, що більшість його положень враховано у проекті Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань ліцензійних та 

дозвільних процедур (реєстр. № 6456).  
  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

  

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

ліцензування видів господарської діяльності" щодо деяких питань 

ліцензування освітньої діяльності (реєстр. № 6334 від 11.04.2017), поданий 

народними депутатами України Кремінем Т.Д., Бриченком І.В., 

Констанкевич І.М., Фроловим М.О., Кириченком О.М., 

Рибчинським Є.Ю., внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 



  

    

Співдоповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

3. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання деяких питань ліцензійних та дозвільних процедур 

(реєстр. № 6456 від 17.05.2017) 

  

  

 Під час розгляду законопроекту члени Комітету, висловили доцільність виключення 

норми щодо продовження внесення органами ліцензування та дозвільними органами інформації 

про видачу ліцензій, документів дозвільного характеру відповідно до Єдиного ліцензійного 

реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру, що дозволить оптимізувати роботу органів 

ліцензування та дозвільних органів, та оперативно забезпечувати доступ до інформації про 

прийняті ними рішення шляхом оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах (до моменту 

внесення записів про ліцензії та документи дозвільного характеру до ЄДР). 
Також було наголошено на важливості врегулювання проблеми ліцензування освітньої 

діяльності шляхом врахування специфіки, визначеної галузевими освітніми законами, та 

забезпечення надання освітніх послуг з урахуванням правових норм, передбачених актами усіх 

рівнів. 
  
За результатами обговорення члени Комітету 

  

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

України щодо врегулювання деяких питань ліцензійних та дозвільних 

процедур (реєстр. № 6456 від 17.05.2017), поданий народними депутатами 

України Галасюком В.В., Розенблатом Б.С., Єфімовим М.В., Кужель О.В., 

Кіралем С.І., Кривошеєю Г.Г., Нечаєвим О.І., Дубініним О.І., 

Співаковським О.В.,  внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

   

    

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

 4. 



  

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

про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" 

Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" 

(реєстр. № 6382 від 14.04.2017) 

  

  

 У ході обговорення було відзначено, що завдяки запровадженому механізму регулювання 

експорту металобрухту вдалось забезпечити сталу роботу підприємств металургійного комплексу, 

зберегти значну кількість робочих місць та забезпечити додаткові надходження до Державного 

бюджету України. Подібний механізм захисту вітчизняного товаровиробника діє у 32 країнах 

світу. 

За результатами обговорення члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на 

внутрішньому ринку" (реєстр. № 6382 від 14.04.2017), поданий народними 

депутатами України Ляшком В.В., Галасюком В.В., Вовком В.І., 

Розенблатом Б.С., Солов'єм Ю.І., Домбровським О.Г., Єфімовим М.В. та 

іншими народними депутатами, внести на розгляд Верховної Ради України 

та рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу та в цілому 

як Закон з необхідним техніко-юридичним опрацюванням. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 6; 

"Не голосував" – 1 (Кужель О.В.) 

  

  Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України від Комітету – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


