
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва 

18 січня 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету В.В.ГАЛАСЮК 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, вітаю вас на засіданні комітету. У 

нас сьогодні одне питання до розгляду: щодо проведення Дня уряду в 

Україні.  

Шановні колеги, Законом "Про комітети Верховної Ради" передбачена 

така можливість: ініціювати рішенням комітету проведення Дня уряду з 

найважливіших питань соціально-економічного розвитку, які пропонуються 

членами комітету у відповідному проекті постанови. Механізм такий, що 

приймається відповідне рішення комітетом про ініціювання проведення Дня 

уряду, готується постанова, підписується членами комітету, і після того, 

після прийняття Верховною Радою відповідного рішення, комітет за 7 днів до 

проведення Дня уряду формулює конкретні питання в межах тих рамок, які 

ми визначальними задамо в постанові.  

Я пропоную, щоб ми ініціювали такий День уряду і поставили такі 

рамкові питання, як розвиток промисловості, подолання безробіття; як 

залучення приватних інвестицій, динаміка державного боргу, щоб з цього 

приводу уряд відзвітував; стимулювання експорту, нормалізація 

торговельного балансу; ефективне регулювання і усунення бар'єрів розвитку 

підприємництва та особливо малого і середнього бізнесу; і п'яте, останнє – 

імпортозалежність економіки та імпортозаміщення в публічному секторі 

економіки.  

Тобто, в принципі, вони такі, достатньо рамкові, і випливають 

безпосередньо з предметів відання комітету. Якщо у нас з'являться якісь… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Ну а потом, да, наполнение надо сделать. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми їх наповнимо конкретними питаннями.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Потому что, например, подключение до монополистов – 

это надо… я хочу отдельно чтобы они просто….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Згоден, згоден. Можемо, до речі, давайте додамо, 

може, шосте питання: якраз інфраструктура для виробництв, приєднання до 

інженерних мереж. Давайте навіть окремо… 

(Загальна дискусія) 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Можно секунду? Это самое низкое место в бизнес… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме гостре для реального виробництва. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, оценки, вот то, что это… doing business. Вот мы 

там самые… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приєднання до мереж.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да, приєднання до мереж для бізнесу та населення. 

Потому что это для…… (Шум у залі) 

Развитие не может быть застойное, без инноваций. Развитие – это 

инновации. (Загальна дискусія) 

Давайте напишем: "стан та розвиток інноваційної промисловості". 

(Шум у залі) 

 Вот я умоляю отдать "21 коммунара" за одну гривну Вадатурскому. 

Отдайте, говорю! Он готов сделать ракеты и баржи. Но никто ж не хочет. 

Завод стоит, на металлолом вырезают и никому… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте в перший пункт тоді додамо: "розвиток 

промисловості…" 

 

КУЖЕЛЬ О.В. "Стан", "стан розвитку промисловості…" 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут ….. "стан" і "динаміка", воно… Ну, тут і сенс 

залучення приватних… Тобто воно всього буде стосуватись.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Тогда, может быть, написать, что "стан та розвиток по 

питаннях", "стан та пропозиції розвитку". Может быть, "стан та пропозиції 

розвитку по питаннях", и тогда… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сформулюємо в постанові, так і викладемо. Хорошо. 

Шановні колеги, тоді в першому питанні додаємо питання 

інноваційності, редакційно узгодимо, так? Ми все одно ж підпишемо, всі 

члени комітету. Тоді ми редакційно уточнюємо.  

І, шановні колеги, хто за те, щоб рішенням Комітету промполітики 

підтримати ініціювати проведення Дня уряду з відповідних питань 

соціально-економічного розвитку, які перелічені (і ми редакційно уточнимо)? 

Шановні колеги, хто – за, прошу визначатись.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Только обязательно вот тут "стан" и "пропозиції"…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято 

одноголосно.  

Дякую. Я готую сьогодні проект постанови і всім сьогодні на підпис 

тоді подаю. 

 

 


