
Орієнтовний 

П Л А Н 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва 

на період четвертої сесії восьмого скликання (лютий 2016 – липень 2016 року) 

  

№№ 

п/п 

Питання, які вносяться на розгляд 

Комітету 

Строки 

розгляду в 

Комітеті 

Відповідальні 

за підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні за 

підготовку 

працівники 

секретаріату 

Комітету  

Пропозиції щодо 

строків розгляду 

законопроектів 

Верховною 

Радою України 

1 2 3 4 5 6 

  Розділ I.         

  Підготовка проектів законодавчих 

актів на розгляд Верховної Ради 

України (Комітет є головним) 

  

        

             1.     Проект Закону про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні (реєстр. № 
1256 від 04.12.2014) (друге читання) 

  

травень Кіраль С.І. Лебединська О.Ю. травень 

             2.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

забезпечення державної підтримки 

підприємницької діяльності 

розглянуто 
11.02.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

Кужель О.В. Близненко Ю.М. лютий 



самозайнятих осіб у сфері послуг 

(реєстр. № 1424 від 11.12.2014) 

  
             3.     Проект Закону про саморегулювальні 

організації (реєстр. № 1444 від 

11.12.2014) 

  

лютий Кіраль С.І. Близненко Ю.М. лютий 

             4.     Проект Закону про невідкладні заходи по 

збереженню та розвитку вітчизняного 

авіабудування в період впливу на 

економіку держави негативних кризових 

факторів (реєстр. № 2008а від 

03.06.2015) 

  

лютий Галасюк В.В. Бондаренко О.А. березень 

             5.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо підтримки 

вітчизняної металургійної галузі (реєстр. 

№ 2031а від 05.06.2015)  

розглянуто 
17.06.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. лютий 

             6.     Проект Закону про внесення зміни до 

статті 7 Закону України "Про 

ліцензування видів господарської 

діяльності" (щодо модернізації та 

утилізації озброєння, військової техніки 

та зброї) (реєстр. № 2039а від 

08.06.2015) 

  

розглянуто 
25.11.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

відхилити 

Галасюк В.В. Близненко Ю.М. лютий 

             7.     Проект Закону про заборону торгівлі з 

тимчасово окупованими територіями 

лютий Галасюк В.В. Бондаренко О.А. березень 



України (реєстр. № 2066а від 

12.06.2015) 

  

             8.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо 

забезпечення безперервності 

ліцензування та захисту економічних 

інтересів держави (реєстр. № 2086а від 

16.06.2015) 

  

розглянуто 
повторно 

25.11.2015, 
запропоновано 

внести на розгляд 
ВРУ та 

рекомендувати 
прийняти за 

основу та в цілому 
як Закон, з 

урахуванням 
техніко - 

юридичних правок 

  

  

Галасюк В.В. Близненко Ю.М. лютий 

             9.     Проект Закону про внесення змін до 

статті 5 Закону України "Про тимчасові 

заходи на період проведення 

антитерористичної операції" (щодо 

створення сприятливих умов для 

суб'єктів господарювання, що 

здійснюють діяльність на території 

проведення АТО) (реєстр. № 2098а від 

17.06.2015) 

  

розглянуто 
17.06.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу та в цілому 

як Закон 

з урахуванням 
техніко-

юридичних правок 

  

  

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. лютий 

         10.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

усунення комерціалізації влади (реєстр. 

№ 2143 від 13.02.2015) 

  

розглянуто 
18.03.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

Галасюк В.В. Близненко Ю.М. лютий 



  

  
         11.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

масштабного стимулювання 

вітчизняного виробництва, залучення 

прямих іноземних інвестицій та розвитку 

малого та середнього підприємництва) 

(реєстр. № 2143а від 22.06.2015) 

  

  

розглянуто 
01.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

Жовніренко О.В. 

лютий 

         12.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України (щодо 

ефективного розвитку малого та 

середнього підприємництва і відкритості 

державних закупівель) (реєстр. № 

2143а-1 від 03.07.2015) 

  

розглянуто 
15.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути 
з/проект  на 

доопрацювання 
автору 

  

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

Жовніренко О.В. 

лютий 

         13.     Проект Закону про припинення дії 

Меморандуму "Про взаєморозуміння 

між Державним космічним агентством 

України та Федеральним космічним 

агентством (Російська Федерація) щодо 

співробітництва у використанні 

національних космічних засобів 

дистанційного зондування Землі 

цивільного призначення" (реєстр. № 

2170а від 25.06.2015) 

  

лютий Дубінін О.І. Гаврилів Р.М. березень 



         14.     Проект Закону про державну підтримку 

базових підприємств ракетно-космічної 

галузі України з метою фінансового 

оздоровлення та розвитку державних 

підприємств "Виробниче об'єднання 

Південний машинобудівний завод імені 

О.М. Макарова" та "Державного 

Конструкторського бюро “Південне” 

імені М.К. Янгеля" (реєстр. № 2193а від 

30.06.2015) 

  

лютий Дубінін О.І. Гаврилів Р.М. березень 

         15.     Проект Закону про внесення змін до 

статті 34 Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" (щодо 

повторного оприлюднення проекту 

регуляторного акту, органами та 

посадовими особами місцевого 

самоврядування) (реєстр. № 2213а від 

01.07.2015) 

  

розглянуто 
25.11.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

Кіраль С.І. Лебединська О.Ю. лютий 

         16.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

діяльності технологічних парків (реєстр. 

№ 2216а від 01.07.2015) 

  

розглянуто 
02.09.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

  

Хміль М.М. Гаврилів Р.М. лютий 

         17.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України (щодо 

узгодження деяких положень реєстрації 

юридичних та фізичних осіб-

розглянуто 
23.12.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

відхилити  

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. лютий 



підприємців) (реєстр. № 2235а від 

02.07.2015) 
         18.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" (щодо 

виробництва ветеринарної продукції та 

ліцензування діяльності з особливо 

небезпечними хімічними речовинами) 

(реєстр. № 2284а від 03.07.2015) 

  

лютий Кривошея Г.Г. Близненко Ю.М. березень 

         19.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про спеціальну 

економічну зону "Закарпаття" (щодо 

забезпечення рівних прав інвесторів, 

розширення виробництва та створення 

нових робочих місць) (реєстр. № 2301а 

від 06.07.2015) 

  

розглянуто 
15.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу та в цілому 

як Закон 

Галасюк В.В. Кравченко М.М. 

  

лютий 

         20.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо 

ліцензування діяльності у сфері 

використання ядерної енергії (реєстр. № 

2360а від 15.07.2015) 

  

лютий Галасюк В.В. Близненко Ю.М. березень 

         21.     Проект Постанови про призупинення 

будівництва Біланівського гірничо-

збагачувального комбінату на території 

Кременчуцького району Полтавської 

області (реєстр. № 2369а від 15.07.2015) 

лютий Дубінін О.І. Гарилів Р.М. березень 



  

         22.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" (щодо 

виключення із Закону норми згідно якої 

дія Закону не поширюється на 

здійснення регуляторної діяльності, 

пов'язаної з прийняттям актів, якими 

встановлюються ціни/тарифи на 

житлово-комунальні послуги) (реєстр. 

№ 2400а від 17.07.2015) 

  

розглянуто 
23.12.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу та в цілому 

як Закон 

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. березень 

         23.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" щодо 

лібералізації системи державного 

нагляду (реєстр. № 2418а від 21.07.2015) 

(друге читання) 

  

березень Кіраль С.І. Лебединська О.Ю. березень 

         24.     Проект Закону про створення та 

функціонування вільної економічної 

зони "Донбас" (реєстр. № 2419 від 

19.03.2015) 

  

розглянуто 22.04.2015, 

вирішили звернутись 
до КМУ щодо надання 

висновків 
впровадження 
відповідного 

законопроекту та 
створити робочу групу 

із залученням 
уповноважених 

представників КМУ 

  

Хміль М.М. Кравченко М.М. липень 



         25.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо 

уточнення окремих ліцензійних умов 

(реєстр. № 2453а від 27.07.2015) 

  

28.10.2015 

одержано заяву 

про відкликання 

Галасюк В.В. Близненко Ю.М. 28.10.2015 одержано 

заяву про 

відкликання 

         26.     Проект Закону про внесення змін до 

статті 3 Закону України "Про 

особливості державного регулювання 

діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності, пов'язаної з реалізацією та 

експортом лісоматеріалів" (реєстр. № 

2461а від 29.07.2015) 

  

лютий Галасюк В.В. Бондаренко О.А. березень 

         27.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо скасування 

дозволу на імпорт в Україну товарів, 

щодо яких застосовуються заходи 

нагляду або регіонального нагляду 

(реєстр. № 2492а від 10.08.2015) 

  

лютий Кіраль С.І. Близненко Ю.М. березень 

         28.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

скорочення дозвільних процедур у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

(реєстр. № 2498а від 11.08.2015) (друге 

читання) 

  

березень Галасюк В.В. Близненко Ю.М. березень 

         29.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

лютий Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. березень 



(щодо вимог до земельної ділянки у 

межах індустріального парку) (реєстр. 

№ 2514а від 19.08.2015) 

  

  

         30.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про захист 

національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту" (щодо 

вдосконалення деяких положень) 

(реєстр. № 2517а від 21.08.2015) 

  

розглянуто 
23.12.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

Галасюк В.В. Кравченко М.М. лютий 

         31.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства у сфері 

державного нагляду (контролю) (реєстр. 

№ 2531а від 27.08.2015) (друге читання) 

  

березень Кіраль С.І. Лебединська О.Ю. березень 

         32.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про особливості 

державного регулювання діяльності 

суб'єктів підприємницької діяльності, 

пов'язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів" (щодо запобігання 

екологічній катастрофі в лісовій галузі) 

(реєстр. № 2547а від 31.08.2015) 

  

розглянуто 
16.09.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

визначитись 
шляхом 

голосування 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. лютий 

         33.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

скасування обов'язковості державної 

розглянуто 
17.06.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

Галасюк В.В. Кравченко М.М. лютий 



реєстрації іноземних інвестицій (реєстр. 

№ 2763 від 30.04.2015) 

  

прийняти за 
основу 

  

         34.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення реалізації права на 

конвертацію грошових вимог до 

товариства на внесок до його статутного 

капіталу (реєстр. № 2764 від 30.04.2015) 

  

розглянуто 
15.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. лютий 

         35.     Проект Закону про мораторій на 

перевірки суб'єктів господарської 

діяльності (реєстр. № 2918 від 

03.07.2015) (доопрацьований) 

  

розглянуто 
15.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути 
з/проект  на 

доопрацювання 
автору 

  

  

Кривошея Г.Г. Лебединська О.Ю. лютий 

         36.     Проект Закону про внесення змін до 

статті 17 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців" (щодо подання 

інформації неприбутковими 

організаціями) (реєстр. № 2961 від 

26.05.2015) 

  

  

розглянуто 
16.09.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу та в цілому 

як Закон 

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. лютий 



         37.     Проект Закону про старательську 

діяльність (реєстр. № 3035 від 

04.09.2015) (доопрацьований) 

  

  

розглянуто 
25.11.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

  

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. лютий 

         38.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо 

зменшення адміністративного 

навантаження на суб'єктів 

господарювання (реєстр. № 3136 від 

17.09.2015) 

  

  

розглянуто 
25.11.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за 
основу 

  

Галасюк В.В. Кравченко М.М. лютий 

         39.     Проект Закону про особливості 

здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської 

діяльності (реєстр. № 3153 від 

18.09.2015) (друге читання) 

  

березень Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. березень 

         40.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності" (щодо 

встановлення процедури продовження 

строку дії документа дозвільного 

характеру) (реєстр. № 3228 від 

05.10.2015) 

  

березень Галасюк В.В. Близненко Ю.М. березень 



         41.     Проект Закону про загальні засади 

створення і функціонування вільних 

митних зон промислового типу та 

здійснення на їх територіях промислово-

виробничої діяльності (реєстр. № 3264 

від 08.10.2015) 

  

березень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. березень 

         42.     Проект Закону про внесення змін до 

статті 3 Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" щодо 

вдосконалення процедур державної 

регуляторної політики (реєстр. № 3382 

від 09.10.2015) 

  

лютий Галасюк В.В. Близненко Ю.М. березень 

         43.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо забезпечення умов розвитку 

вітчизняного літакобудування) (реєстр. 

№ 3456 від 11.11.2015) 

  

  

лютий Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. березень 

         44.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" (щодо 

узгодження законодавчих актів з питань 

ліцензування окремих операцій) (реєстр. 

№ 3486 від 16.11.2015) 

  

лютий Галасюк В.В. Близненко Ю.М. березень 



         45.     Проект Закону про внесення змін до 

статті 7 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців" (щодо відкритості 

інформації про розмір невнесеної 

частини вкладу до статутного капіталу 

учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю) (реєстр. № 3528 від 

26.11.2015) 

  

березень Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. квітень 

         46.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав інвесторів житлового 

будівництва (реєстр. № 3538 від 

26.11.2015) 

  

березень Галасюк В.В. Кравченко М.М. квітень 

         47.     Проект Закону про спеціальні режими 

інвестиційної та інноваційної діяльності 

із застосуванням принципу 

субсидіарності в Україні (реєстр. № 3544 

від 27.11.2015) 

  

березень Галасюк В.В. Кравченко М.М. квітень 

         48.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про підприємництво" 

(реєстр. № 3578 від 03.12.2015) 

  

березень Галасюк В.В. Близненко Ю.М. квітень 

         49.     Проект Закону про внесення змін до 

Декрету Кабінету Міністрів України 

"Про стандартизацію і сертифікацію" 

(щодо Реєстру державної системи 

березень Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

Жовніренко О.В. 

квітень 



сертифікації) (реєстр. № 3595 від 

08.12.2015) 

  
         50.     Проект Закону про підтримку 

авіабудівної промисловості (реєстр. № 

3618 від 10.12.2015) 

  

березень Галасюк В.В. Гарилів Р.М. квітень 

         51.     Проект Закону про деякі питання 

заборгованості ВАТ "Оріана" (реєстр. № 

3679 від 21.12.2015) 

  

квітень Галасюк В.В. Гарилів Р.М. травень 

         52.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" (щодо діяльності 

юридичних осіб на підставі модельного 

статуту) (реєстр. № 3691 від 22.12.2015) 

квітень Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. травень 

         53.     Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо технічних регламентів та оцінки 

відповідності) (реєстр. № 3724 від 

28.12.2015) 

  

квітень Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

Жовніренко О.В. 

травень 

         54.     Проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України які регулюють відносини, 

пов'язані з одержанням документів 

дозвільного характеру, щодо їх 

приведення у відповідність із нормами 

Законів України "Про адміністративні 

послуги" і "Про дозвільну систему у 

квітень Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. травень 



сфері господарської діяльності" (реєстр. 

№ 3759 від 12.01.2016) 

  

         55.     Проект Закону України про зміну 

системи регулювання економіки (реєстр. 

№ 3766 від 13.01.2016) 

  

квітень Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

Жовніренко О.В. 

травень 

         56.     Проект Закону України про внесення 

змін до Закону України "Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні" (щодо 

сприяння розвитку малого і середнього 

підприємництва) (реєстр. № 3795 від 

21.01.2016) 

  

квітень Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. травень 

         57.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про тимчасові заходи 

на період проведення антитерористичної 

операції" (щодо уточнення окремих 

термінів) (реєстр. № 3821 від 26.01.2016) 

  

        

         58.     Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності" 

(щодо забезпечення ефективного 

функціонування системи ліцензування) 

(реєстр. № 3870 від 02.02.2016) 

  

        



  

  

  

  

  

  Розділ II.         

  Законопроекти, які Комітет має 

розглянути і подати свої пропозиції 

        

1.           згідно 
затвердженого 

порядку денного 
четвертої сесії 

  

  
            

  Розділ ІІІ.         

  Питання, які передбачається 

розглянути на виїзних засіданнях 

Комітету 

  

        

1. Залучення підприємств оборонно-

промислового комплексу до виконання 

державного оборонного замовлення (на 

базі підприємств Львівської області) 

  

березень Кіраль С.І. Гаврилів Р.М.   

2. Законодавче забезпечення та реалізація 

державної політики розвитку малого та 

березень Галасюк В.В. Близненко Ю.М.   



середнього підприємництва на прикладі 

досвіду Грузії 

  
3. Пріоритети промислової політики і 

проблеми реального сектору економіки 

Харківщини та України загалом 

(орієнтовно 25.03.2016 р.) 

  

березень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

Кравченко М.М. 

  

  

4. Польська модель трансформації 

економіки та розвитку промисловості і 

розширення двосторонньої економічної 

співпраці (Польща) 

  

квітень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

  

  

5. Співпраця ЄС – Україна в інвестиційній 

та торгівельній сферах щодо залучення 

інвестицій і технологій в реальний 

сектор економіки України та доступу до 

ринків ЄС (Бельгія, м. Брюссель) 

  

квітень Галасюк В.В. Кравченко М.М.   

6. Вивчення ситуації, яка склалась на 

промислових підприємствах на прикладі 

підприємств міста Дрогобич Львівської 

області із залученням керівників 

підприємств Івано-Франківської, 

Львівської та Тернопільської областей 

травень Кужель О.В. 

  

Гаврилів Р.М.   

7. Запровадження державної промислової 

політики з урахуванням досвіду 

формування мережі індустріальних 

парків Туреччини (Туреччина) 

травень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М.   



  

  

  

  Розділ ІV.         

  Питання, які розглядаються 

Комітетом в порядку контролю за 

виконанням законів, постанов 

Верховної Ради, власних рішень 

  

        

1. Про виконання Закону України «Про 

індустріальні парки» № 5018-VI від 

21.06.2012 року 

  

лютий Галасюк В.В. Гаврилів Р.М.   

2. Про виконання Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» № 

2404-VI від 01.07.2010 року) 

  

лютий Галасюк В.В. Гаврилів Р.М.   

3. Про виконання Закону України «Про 

ліцензування видів господарської 

діяльності»   від   02  березня  2015  року      

№ 222-VIII 

  

лютий Галасюк В.В. Близненко Ю.М.   

4. Про виконання Закону України «Про 

стимулювання інвестиційної діяльності у 

пріоритетних галузях економіки з метою 

створення нових робочих місць» від 

06.09.2012 року № 5205-VI 

березень  Кіраль С.І. Кравченко М.М.   



  

5. Про виконання Закону України «Про 

електроенергетику» від 16.10.1997 року 

№ 575/97-ВР 

  

березень Гіршфельд А.М. Гаврилів Р.М.   

6. Про виконання Закону України «Про 

внесення змін до Закону України "Про 

особливості державного регулювання 

діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності, пов’язаної з реалізацією та 

експортом лісоматеріалів" щодо 

тимчасової заборони експорту 

лісоматеріалів у необробленому вигляді» 

від 09 квітня 2015 року № 325-VIII 

  

квітень Галасюк В.В. Бондаренко О.А.   

7. Про виконання Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо обмеження 

втручання у діяльність суб’єктів 

господарювання» від 22 липня 2014 року 

№ 1600-VII 

  

травень Галасюк В.В. Лебединська О.Ю.   

8. Про виконання Законів України «Про 

стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 

1314-VII, «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» від 05.06.2014 

р. № 1315-VII та «Про технічні 

регламенти  та  оцінку відповідності»   

від 15.01.2015 р.      № 124-VIII 

  

травень Гіршфельд А.М. Бондаренко О.А. 

Жовніренко О.В. 

  



  Розділ V.         

  Питання (з числа віднесених до 

предметів відання Комітету), які 

пропонується розглянути на 

Парламентських слуханнях та на 

чергових Днях Уряду (окремо) 

        

1.     

  

        

  Розділ VІ.         

  Конференції, семінари, “круглі столи”, 

інші заходи, які будуть проводитись 

Комітетом або за його участю 

  

        

1.   Участь у засіданнях колегій міністерств і 

відомств, які відносяться  до відання 

Комітету   

  

протягом  

всього періоду 

  Шестопалова В.П. 

Гаврилів Р.М. 

Кравченко М.М. 

  

  

2.   Слухання в Комітеті на тему: 

«Промислова політика України для 

забезпечення структурних реформ» 

  

березень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

  

  

3.   Слухання в Комітеті на тему: «Державні 

закупівлі продукції ВПК» 

  

березень Єфімов М.В. Гаврилів Р.М. 

  

  

4.   Слухання в Комітеті на тему: 

«Запровадження технічних регламентів 

та оцінки відповідності для просування 

квітень Кужель О.В. Гаврилів Р.М. 

  

  



продукції вітчизняних підприємств на 

ринках ЄС» 

5.   Слухання в Комітеті на тему: «Підтримка 

малого та середнього підприємництва» 

  

квітень Кіраль С.І. Лебединська 

О.Ю. 

  

  

6.   Проведення круглого столу на тему: 

«Дерегуляція для поліпшення умов 

ведення бізнесу в Україні» (питання 

ліцензування, дозволів, тощо) 

  

  

  

травень Кужель О.В. Близненко Ю.М. 

  

  

        Голова Комітету 

  

  

  В.В.Галасюк 

        Секретар Комітету М.М.Хміль 
 

  

 


