
Орієнтовний 

 

П Л А Н 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики 

на період п‘ятої сесії сьомого скликання (вересень 2014 року – січень 2015 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 внесення змін до Закону 

України "Про Загальнодержавну програму 

створення військово-транспортного літака Ан-

70 та його закупівлі за державним оборонним 

замовленням" (реєстр. № 2105 від 28.01.2013) 

  

розглянуто 
02.04.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Немілостівий 

В.О. 

Гаврилів Р.М. вересень 

2.    Проект Закону про стимулювання 

економічної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки на території міста Феодосія, 

розглянуто 
21.05.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

вересень 



Кіровського та Ленінського району 

Автономної Республіки Крим (реєстр. № 2356 

від 20.02.2013) 

  

на доопрацювання 
автору 

  

3.   Проект Закону про деякі питання 

заборгованості державних підприємств 

авіаційної промисловості ДП "Антонов" та 

"Харківське державне авіаційне виробниче 

підприємство" та забезпечення їх стабільного 

розвитку (реєстр. № 2474 від 05.03.2013) 

  

розглянуто 
15.05.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Немілостівий 

В.О. 

Гаврилів Р.М. вересень 

4.   Проект Закону про засади здійснення 

державного регулювання синтетичних 

миючих засобів та товарів побутової хімії 

(реєстр. № 2535 від 14.03.2013) 

  

розглянуто 
03.07.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 

автору на 
доопрацювання 

Фаєрмарк С.О. Масарова Т.Ф. вересень 

5.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності 

індустріальних парків (реєстр. № 2589 від 

20.03.2013) 

  

розглянуто 
04.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

  

  

Горохов С.О. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

вересень 

6.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо стимулювання 

залучення інвестицій (реєстр. № 2101а від 

22.05.2013) (друге читання) 

  

розглянуто 
19.11.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти в 
цілому як закон 

  

  

Фаєрмарк С.О. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

вересень 



7.   Проект Закону про стимулювання 

інвестиційної діяльності в сільській місцевості 

(реєстр. № 2427а від 26.06.2013) 

  

  

розглянуто 
08.10.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 
на доопрацювання 

автору 

  

Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. 

  

вересень 

8.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав 

інвесторів житлового будівництва (реєстр. № 

3393 від 09.10.2013) 

  

  

розглянуто 
14.01.2014, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 
на доопрацювання 

автору 

  

  

Матвієнков С.А. Кравченко М.М. вересень 

9.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державно-приватне 

партнерство" (щодо розвитку і 

функціонування у сфері освіти) (реєстр. № 

3598 від 12.11.2013) 

  

розглянуто 
29.05.2014, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та відхилити 

законопроект 

Воропаєв Ю.М. Гаврилів Р.М. вересень 

10.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про спеціальну економічну зону 

"Рені" (щодо регулювання інвестиційної 

діяльності на території СЕЗ "Рені") (реєстр. № 

3786 від 19.12.2013) 

  

розглянуто 
03.06.2014, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Фаєрмарк С.О. Кравченко М.М. вересень 

11.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про спеціальну (вільну) економічну 

зону "Порто-франко" на території Одеського 

морського торговельного порту" (щодо 

розглянуто 
29.05.2014, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Фаєрмарк С.О. Гаврилів Р.М. вересень 



регулювання інвестиційної діяльності на 

території СЕЗ "Порто-франко") (реєстр. № 

3788 від 19.12.2013) 
12.   Проект Закону про ремісничу діяльність в 

Україні (реєстр. № 4458 від 14.03.2014) 

  

  

  

розглянуто 
17.06.2014, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 
на доопрацювання 

автору 

  

Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. 

  

вересень 

13.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про утилізацію транспортних 

засобів" у зв'язку з відміною екологічного 

податку за утилізацію знятих з експлуатації 

транспортних засобів (реєстр. № 4682 від 

10.04.2014) 

  

вересень Фаєрмарк С.О. 

Матвієнков С.А. 

Гаврилів Р.М. 

Масарова Т.Ф. 

жовтень 

14.   Проект Закону про технічні регламенти та 

оцінку відповідності (реєстр. № 4954 від 

29.05.2014) 

  

вересень Немілостівий 

В.О. 

Гаврилів Р.М. 

Масарова Т.Ф. 

жовтень 

15.   Проект Закону про статус режимної території 

промислового майданчика колишнього 

уранового виробництва виробничого 

об'єднання "Придніпровський хімічний завод" 

(м.Дніпродзержинськ) та прилеглих до нього 

територій (реєстр. № 4963 від 29.05.2014) 

  

вересень Матвієнков С.А. Гаврилів Р.М. 

  

жовтень 

16.   Проект Постанови про мораторій на 

постачання до Російської Федерації товарів 

жовтень Немілостівий 

В.О. 

Гаврилів Р.М. листопад 



військового призначення та подвійного 

використання (реєстр. № 4098а від 

17.06.2014) 

  

  

17.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державно-приватне 

партнерство" (щодо підвищення конкуренції, 

прозорості та захисту інтересів приватних 

інвесторів) (реєстр. № 4108а від 18.06.2014) 

  

  

жовтень Воропаєв Ю.М. Гаврилів Р.М. 

  

листопад 

  Розділ II.         

  Законопроекти, які Комітет має розглянути 

і подати свої пропозиції 

        

1.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

встановлення відповідальності за порушення 

правил експлуатації медичних виробів) 

(реєстр. № 4719 від 16.04.2014)* 

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Немілостівий 

В.О. 

Гаврилів Р.М. 

Масарова Т.Ф. 

згідно затвердженого 
порядку денного 

п‘ятої сесії 

2.   Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо 

вдосконалення оподаткування інвестиційної 

діяльності) (реєстр. № 4766 від 24.04.2014)* 

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

  

згідно затвердженого 
порядку денного 

п‘ятої сесії 

3.   Проект Закону про внесення доповнень до 

Закону України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом" (щодо особливостей 

банкрутства суб'єктів господарювання, перед 

- “ - Воропаєв Ю.М. Кравченко М.М. - “ - 



якими існують прострочені державні грошові 

зобов'язання) (реєстр. № 4790 від 29.04.2014)* 

  

4.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про стимулювання розвитку 

вітчизняного машинобудування для 

агропромислового комплексу" щодо деяких 

питань виробництва сільськогосподарської 

техніки (реєстр. № 4793 від 29.04.2014)* 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

  

- “ - 

5.   Проект Постанови про утворення Тимчасової 

спеціальної комісії Верховної Ради України з 

попередньої підготовки та попереднього 

розгляду питання проблем функціонування та 

розвитку ринку авіаційної промисловості 

України, ДП "Антонов", підготовки 

пропозицій щодо шляхів та способів 

забезпечення розвитку авіаційної 

промисловості України (реєстр. № 4999 від 

03.06.2014)* 

  

  

- “ - Немілостівий 

В.О. 

Гаврилів Р.М. 

  

- “ - 

6.   Проект Закону про повернення у державну 

власність приватизованих газових родовищ 

(реєстр. № 4045а від 10.06.2014)* 

  

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Гаврилів Р.М. 

  

- “ - 



7.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України (щодо діяльності житлово-

будівельних кооперативів) (реєстр. № 4125а 

від 19.06.2014) 

  

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

  

- “ - 

8.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про здійснення державних 

закупівель" (щодо створення умов для 

розміщення державного замовлення на 

промислову продукцію серед вітчизняних 

виробників) (реєстр. № 4134а від 19.06.2014)* 

  

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Фаєрмарк С.О. 

  

Гаврилів Р.М. 

  

згідно затвердженого 
порядку денного 

п‘ятої сесії 

  Розділ ІІІ.         

  Питання, які передбачається розглянути на 

виїзних засіданнях Комітету  

  

        

            

  Розділ ІV.         

  Питання, які розглядаються Комітетом в 

порядку контролю за виконанням законів, 

постанов Верховної Ради, власних рішень 

  

        

1. Проблемні питання впровадження державного 

приватного партнерства у космічній сфері (в 

порядку контролю за виконанням Закону 

жовтень Немілостівий 

В.О. 

Гаврилів Р.М. 

Смольнякова Л.В. 

  

  



України «Про державно-приватне 

партнерство» № 2404-VI від 01.07.2010 року) 

  

2. Про хід впровадження Закону України «Про 

індустріальні парки» № 5018-VI від 21.06.2012 

року 

  

жовтень Матвієнков С.А. Гаврилів Р.М. 

Смольнякова Л.В. 

  

  

3. Про хід впровадження Закону України «Про 

стимулювання інвестиційної діяльності у 

пріоритетних галузях економіки з метою 

створення нових робочих місць» від 

06.09.2012 року № 5205-VI 

  

  

листопад Воропаєв Ю.М. Гаврилів Р.М. 

Смольнякова Л.В. 

  

  

  Розділ V.         

  Питання (з числа віднесених до предметів 

відання Комітету), які пропонується 

розглянути на Парламентських слуханнях 

та на чергових Днях Уряду (окремо) 

        

  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 

Воропаєв Ю.М. Шестопалова В.П. 

  

  



2.   Слухання у Комітеті на тему: «Проблемні 

питання формування і здійснення промислової 

та інвестиційної політики в Україні та шляхи 

їх подолання» 

  

  

  

жовтень Немілостівий В.О. Гаврилів Р.М. 

Смольнякова Л.В. 

  

  

        Голова Комітету 

  

                  Ю.М.Воропаєв 

           Секретар Комітету                   В.О.Немілостівий 
 

  

 


