
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва 

16 січня 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету В.В.ГАЛАСЮК 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розпочинаємо засідання Комітету промислової 

політики і підприємництва. У нас сьогодні два питання на порядку денному: 

щодо затвердження орієнтовного плану роботи комітету на лютий-липень 

2018 року і щодо пропозицій до порядку денного чергової восьмої сесії теж 

на лютий-липень 2018 року. Чи немає заперечень? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. 

Шановні колеги, перше питання. На виконання доручення Голови 

Верховної Ради Андрія Парубія комітетом підготовлені пропозиції до 

порядку денного восьмої сесії Верховної Ради. Суть дуже проста: в перший 

розділ включаються законопроекти, які розглянуті комітетом, підготовлені 

до розгляду до пленарного засідання, він сформований; до другого розділу 

включені законопроекти, які доручається підготувати і подати на розгляд 

Верховної Ради, тобто ті, які сьогодні опрацьовуються в комітеті; і до 

третього розділу, який в нас найменш численний, це законопроекти, які 

комітет за висновками попереднього розгляду пропонує не включати до 

проекту порядку денного сесії, восьмої сесії Верховної Ради. 

На даний час у нас в супроводженні комітету знаходяться 79 

законопроектів, з яких 39 підготовлено та подано на розгляд Верховної Ради, 

тобто ми готові з 39 законопроектами йти в зал, але ви бачите, на жаль, що 

відбувається: що дуже часто другорядні питання розглядаються попереду 

питань промислових і підприємницьких. Але, безумовно, будемо боротися за 

те, щоб найближчим часом провести промисловий день і підвищити цю 



ефективність. 

Таким чином, шановні колеги, прошу підтримати пропозиції комітету 

до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради восьмого скликання.  

Шановні колеги, хто - за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – 

утримався? Прийнято одноголосно. Дякую. 

І друге питання: щодо пропозицій до порядку денного чергової восьмої 

сесії по орієнтовному плану роботи комітету. Він складається з шести 

розділів, теж у нас класичний розподіл, там, ми головні, там, де ми не 

головні. Я хочу звернути вашу окремо увагу на розділ, який стосується 

парламентського контролю. Можливо, будуть в когось якісь додаткові 

пропозиції в п'ятий розділ, давайте подивимося. Четвертий розділ, да? 

Шановні колеги, секретаріат запропонував. І якщо не буде заперечень, 

я пропоную підтримати. Значить, такі питання, зокрема, винести не 

парламентський контроль. Про державно-приватне партнерство: 

пропонується Галасюк  - щодо аналізу практики застосування індустріальних 

парків, Хміль - щодо  аналізу практики застосування Закону "Про 

ліцензування видів господарської діяльності", Кужель, щодо аналізу 

практики застосування законів про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності – Кіраль, 

щодо аналізу практики застосування Закону "Про технічні регламенти, 

оцінку відповідності" – Кривошея. Це як би з тих пріоритетів, які… 

Якщо є ще додаткові якісь пропозиції, або якщо будуть виникати, 

можемо в процесі….. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, це по парламентському контролю, по 

пріоритетах парламентського контролю на наступне півріччя. 

 

_______________. ………. старательська діяльність. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Старательська діяльність… (Загальна дискусія) 

Це по діючим законам, які знаходяться в предметах відання комітету. 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. ……… законопроектах, які вже лежать стільки часу і 

не розглядаються? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будем, конечно, будем. 

 

_______________. Ні, він включений.  

 

_______________. Це треба з трибуни казати, що 39 законів вже 

відпрацьовані, але не приймаються. Зробіть один день хоча б на тиждень 

саме по промисловості.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Причому я пропоную, щоб ми і від своїх фракцій 

відповідні заяви теж зробили. 

 

_______________. Давайте так: зробимо заяви від своїх фракцій. Кожна 

фракція тоді наполягає… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тоді що… 

 

_______________. Питання одне: чи є заплановані виїзні засідання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, рамково ми планували. Давайте подивимося, де 

в нас… Так… (Шум у залі)  

Так, шановні колеги, ну, це те, що пропонується як база, бо зрозуміло, 

що треба для цього шукать і фінансування і так далі. Комітетські слухання в 



режимі…… 

 

КІРАЛЬ С.І. Я пропонував кілька разів вже там по космічній галузі і по 

авіа-, літакобудуванню зробити, може, такі комітетські слухання, щоб 

зрозуміти, що в нас є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема питань, можемо навіть зробити 

міжкомітетський круглий стіл навіть, можемо зробити із бюджетним 

комітетом, з економічною політикою. Беріть це, Сергій Іванович, беріть це, 

нема питань.  

Да, у нас, значить, по виїзних, да? Ну, те, що ми говорили: по 

Закарпаттю. Те, що ми так не виїхали з відвідуванням "Флекстронікс", 

"Ядзакі", "Джейбіл" (Ужгород). Те, що в нас… вивчення практичного досвіду 

промислової інвестиційної діяльності Польщі і Турецької Республіки (виїзне 

стажування). Це те, що ми звернемося до відповідно… Те, що нам вдалося по 

Китаю, але, на жаль, поки що не вдалося по Польщі і по Туреччині. Ну і 

співпраця з ЄС – це діалог у сфері інвестиційної торговельної діяльності. Це 

як би те, що ми перенесли з попереднього плану. 

Будуть якісь пропозиції? Чи за основу це затверджуємо, в процесі 

будемо… 

 

НЕЧАЄВ О.І. Є пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. 

 

НЕЧАЄВ О.І. Там в жовтні, здається, планувалась поїздка Прем'єр-

міністра до Харкова і зустріч з промисловцями Харкова. Вона не відбулася, 

ця зустріч, але вона в плані була.  

Тому у мене пропозиція: коли ви будете зустрічатись з Прем'єр-

міністром, запропонувати йому, що якщо він планує такі зустрічі і зустрічі з 



промисловцями місцевими та підприємцями, то запрошувати наш комітет 

обов'язково на ці поїздки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гарна пропозиція. Я пропоную, що ми протокольно 

окремо зафіксували. 

 

_______________. Ми ж їздили… Ми ж були в Харкові тоді… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, це в нас був виїзний комітет окремо, а це 

Олександр Ігорович каже: коли їде Прем'єр, то щоб була взаємодія уряду і 

комітету. Це правильно. Давайте протокольно окремо зафіксуємо, це дуже 

правильна пропозиція. 

Шановні колеги, то що, значить… пропоную тоді підтримати 

пропозиції до порядку денного чергової восьмої сесії… 

 

_______________. Ні, не порядку денного. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, перепрошую! Прошу підтримати план роботи 

комітету на період восьмої сесії восьмого скликання (лютий-липень 2018 

року).  

Хто - за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – утримався? Рішення 

прийнято одноголосно. 

Шановні колеги, є якісь ще питання, які заслуговують обговорення? 

Прошу. 

 

_______________. ………питання інформації тоді озвучу, що 24 липня 

буде відбуватися болгарсько-український бізнес-форум, на який летить 

Прем'єр. І я попросився в склад делегації…… (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається до відома. 



Шановні колеги, в мене тоді ще одна інформація і пропозиція в 

"Різному", якщо дозволите: щодо організації діяльності секретаріату нашого 

комітету, Апарату Верховної Ради і взагалі посиленню інституційної 

спроможності нашого комітету і роботи парламенту.  

Ви знаєте, що, на жаль, в нас відбулася така… в одному з попередніх 

періодів така ситуація, що були повернуті кошти в державний бюджет і не 

використані, скажімо, ні на навчання, ні на стажування, ні на преміювання 

працівників секретаріатів Апарату. Я пропоную, щоб ми зробити таке спільне 

звернення і зафіксували його рішенням комітету, і точні формулювання 

випишемо. Але суть така, що звернутися до голови парламенту з 

пропозицією: передбачити кошти, по-перше, на розвиток персоналу, тобто на 

навчання працівників секретаріату і Апарату Верховної Ради, причому це і 

юридичне управління, і ГНЕУ. Бо це стосується вивчення іноземних мов, 

комп'ютерних технологій, інших напрямів, які нам необхідні в роботі. Раз. 

Два: розглянути можливість передбачити державне фінансування в рамках 

бюджету Верховної Ради на реалізацію таких виїзних засідань комітету або 

стажування членів комітету, в тому числі в аналогічних закордонних 

інституціях: чи то урядових, чи то парламентських, - для того щоб ми 

посилили свою інституційну основу.  

 

_______________. І пропоную проаналізувати, скільки коштів 

витрачено цим складом Верховної Ради, нашим комітетом на закордонні 

відрядження в порівнянні з іншими комітетами, і як аргумент показати, що в 

нас практично порівняно там, я не знаю, з комітетами там євроінтеграції і все 

інше, то ми використали там в рази…. 

 

_______________. І за цю різницю преміювати секретаріат нашого 

комітету. 

 

_______________. І секретаря.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу підтримати цю пропозицію: 

доручити мені як голові комітету скерувати відповідне звернення до голови 

парламенту. 

 Хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – утримався? Рішення 

прийнято одноголосно. 

Дякую. Засідання комітету завершено.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


