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

Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С.,  Хміль М.М.; 

 

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Бондаренко О.А., Терегейло Ю.В., Жовніренко О.В., Стьопіна К.А. 

   

Запрошені: 
  

  
Продан  

Оксана Петрівна 

 

– народний депутат України, автор законопроекту 

(реєстр. №7372); 

Довбенко  

Михайло Володимирович 

 

– народний депутат України, автор законопроекту 

(реєстр. №7533). 

 

П о р я д о к    д е н н и й : 
  
  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

унормування діяльності та державної реєстрації всеукраїнських громадських об'єднань 

(реєстр. № 7372 від 07.12.2017). 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Продан О.П., Алєксєєв С.О., Пацкан В.В., 

Кужель О.В., Сюмар В.П., Соловей Ю.І., Суслова І.М., Шкрум А.І., Чубаров Р.А., 

Юринець О.В., Матіос М.В., Пташник В.Ю., Маркевич Я.В., Мірошниченко Ю.Р., 

Головко М.Й., Медуниця О.В., Козаченко Л.П., Добродомов Д.Є., Матківський Б.М.,  

Береза Б.Ю., Ємець Л.О., Дідич В.В., Черненко О.М. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 

щодо державної реєстрації припинення юридичної особи (реєстр. № 7533 від 

31.01.2018).  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Довбенко М.В., Южаніна Н.П. 
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3. 

 

Деякі уточнення до пропозицій щодо порядку денного чергової (восьмої) сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

  

1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

унормування діяльності та державної реєстрації всеукраїнських 

громадських об'єднань (реєстр. № 7372 від 07.12.2017). 

 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В.; 

Продан О.П., Кужель О.В. – автори законопроекту (реєстр. № 7372), Хміль М.М., Нечаєв О.І., 

Кривошея Г.Г. 

Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення законопроекту 

зазначили, що для досягнення мети, визначеної в законопроекті, потрібно внести відповідні 

зміни до законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців  та громадських формувань», «Про громадські об'єднання», «Про  молодіжні та 

дитячі громадські організації», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

«Про фізичну культуру і спорт», Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Цивільного кодексу України, зокрема в частині врегулювання питань набуття громадськими 

об’єднаннями всеукраїнського статусу, діяльності та правового статусу місцевих осередків 

всеукраїнських громадських організацій, можливості провадження громадськими 

об’єднаннями діяльності на підставі модельного статуту, унормування організаційно-правової 

форми громадського об’єднання тощо.  

Одночасно проектом Закону пропонується встановити санкції в частині невиконання 

вимог положень Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання» щодо 

створення відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, 

яке і дає такому громадському об’єднанню можливість набуття такого статусу відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо унормування діяльності та державної реєстрації 

всеукраїнських громадських об'єднань (реєстр. № 7372 від 07.12.2017), 

поданий народними депутатами Ураїни Продан О.П., Алєксєєвим С.О., 

Пацканом В.В., Кужель О.В., Сюмар В.П., Солов'єм Ю.І., Сусловою І.М., 

Шкрум А.І., Чубаровим Р.А., Юринець О.В., Матіосом М.В., 

Пташник В.Ю., Маркевичем Я.В., Мірошниченком Ю.Р., Головком М.Й., 

Медуницею О.В., Козаченком Л.П., Добродомовим Д.Є., 

Матківським Б.М., Березою Б.Ю., Ємцем Л.О., Дідичем В.В., 

Черненком О.М., внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

  

Співдоповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

 

 



 

 

2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 

щодо державної реєстрації припинення юридичної особи (реєстр. № 7533 

від 31.01.2018). 

 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В., 

Довбенко М.В. (автор), Кужель О.В., Кіраль С.І., Хміль М.М., Нечаєв О.І., Кривошея Г.Г. 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо державної реєстрації 

припинення юридичної особи (реєстр. № 7533 від 31.01.2018) на наступне 

засідання Комітету. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

"За" – 6; 

"Утримався" – 2 (Кужель О.В., Нечаєв О.І.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. стосовно деяких уточнень до 

пропозицій щодо порядку денного чергової (восьмої) сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання. 

 

 

Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував із розділу «II. Питання, які доручається 

підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії» перенести до розділу «I. Питання, 

підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях» проект Закону про франчайзинг   (реєстр. 

№ 7430)   та   додати  до цього  розділу  відповідний проект  Постанови    Верховної    Ради     

України     про   «День Уряду України» (реєстр. № 7520). 

До розділу «II. Питання, які доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на 

сесії» додати проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо забезпечення 

діяльності професійних спілок (реєстр. № 7512) та проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 



громадських формувань» щодо державної реєстрації припинення юридичної особи 

(реєстр. № 7533). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити деякі уточнення до пропозицій щодо порядку денного 

чергової (восьмої) сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК  

 

 

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


