
 

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  

                                                       

                                                     68 

                                                   16     січня               18 

  

 
  
  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.          
  
Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кіраль С.І., 

Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С., Хміль М.М. 
  
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

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

Стьопіна К.А. 

  

П о р я д о к    д е н н и й : 
  
  

1. 

  

  

  

2. 

 

Щодо орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва на період восьмої сесії восьмого 

скликання (лютий – липень 2018). 

Щодо пропозицій до порядку денного чергової (восьмої) сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання (лютий – липень 2018). 

  

 

1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо  орієнтовного плану 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики 

та підприємництва на період восьмої сесії восьмого скликання (лютий – 

липень 2018). 

  

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити орієнтовний план роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва на період восьмої сесії 

восьмого скликання (лютий – липень 2018).  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

"За" – 6; 

"Не голосував" – 1 (Кривошея Г.Г.) 

 



2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо пропозицій до порядку 

денного чергової (восьмої) сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий – липень 2018). 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції до порядку денного чергової (восьмої) сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2018). 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

"За" – 6; 

"Не голосував" – 1 (Кривошея Г.Г.). 
 

 

Різне. 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію народного депутата України – члена Комітету Нечаєва О.І. 

щодо залучення народних депутатів України – членів Комітету до 

проведення урядових зустрічей з промисловцями та підприємцями у 

регіонах України. 

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію та підготувати лист-звернення до Прем'єр-

міністра України Гройсмана В.Б.  

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозиції Голови Комітету Галасюка В.В. щодо посилення інституційної 

спроможності комітетів Верховної Ради України і роботи Парламенту 

України. 

 

 

З метою підсилення ролі Парламенту України  у парламентсько-президентській 

республіці, розвитку інституційної спроможності та підвищення ефективності діяльності 

комітетів та Апарату Верховної Ради України Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував 

звернутися до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. з пропозицією винайти 

можливість виділення коштів у межах затвердженого кошторису Верховної Ради України на 

2018 рік за наступними напрямами: 

 

1)  системне навчання, стажування та міжнародний обмін досвідом для  

підвищення кваліфікаційного рівня працівників секретаріатів комітетів та 

експертних підрозділів Апарату Верховної Ради України (Головне юридичне 

управління, Головне науково-експертне управління тощо); 

 

2) система мотивації та стимулювання працівників секретаріатів комітетів та 

експертних підрозділів Апарату Верховної Ради України має відповідати якості 

та результативності виконуваної роботи, рівню покладеної на них 

відповідальності та враховувати досвід функціонування парламентської  служби 

в країнах ЄС; 

 



3) забезпечення організації виїзних засідань комітетів Верховної Ради України та 

міжнародного стажування і обміну досвідом народних депутатів України – 

членів комітетів до аналогічних іноземних урядових та парламентських 

інституцій тощо. 

 

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати вищезазначені пропозиції та підготувати лист-звернення до 

Голови Верховної Ради України України Парубія А.В. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

"За" – 6; 

"Не голосував" – 1 (Кривошея Г.Г.) 

 

 

 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК  

 

 

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


