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                                                                                                                                                                                                                                          Затверджено 

рішенням Комітету 

від «10» липня 2018 року 

Протокол № 77                                                  

П Л А Н (орієнтовний) 

 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва 

на період дев’ятої сесії восьмого скликання (вересень 2018 р. – січень 2019 р.) 

 

№№ 

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) 

 

вересень Кіраль С.І. Бондаренко О.А. вересень 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення державної підтримки підприємницької 

діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг  (реєстр. № 1424 

від 11.12.2014) 

 

розглянуто 11.02.2015, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу 

Кужель О.В. Терегейло Ю.В. вересень 

3. Проект Закону про саморегулювальні організації           

(реєстр. № 1444 від 11.12.2014) 

 

вересень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

 

вересень 

4. Проект Закону про заборону торгівлі з тимчасово 

окупованими територіями України (реєстр. № 2066а від 

12.06.2015) 

 

вересень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

 

 

вересень 

5. Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України 

"Про тимчасові заходи на період проведення 

розглянуто 17.06.2015, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. вересень 
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антитерористичної операції" щодо створення сприятливих 

умов для суб'єктів господарювання, що здійснюють 

діяльність на території проведення АТО (реєстр. № 2098а від 

17.06.2015) 

 

рекомендувати прийняти 
за основу та в цілому як 

Закон 
з урахуванням техніко-

юридичних правок 
 

6. 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. Терегейло Ю.В. вересень 

7. 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. Жовніренко О.В. вересень 

8. 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.  Жовніренко О.В. вересень 

9. 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) 

  

вересень Дубінін О.І. Гаврилів Р.М. вересень 

10. 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) 
 

вересень Дубінін О.І. Гаврилів Р.М. вересень 
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11. Проект Закону про внесення змін до 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 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. вересень 

12. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо діяльності технологічних парків    

(реєстр. № 2216а від 01.07.2015) (друге читання) 

 

 

 

розглянуто 18.05.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

у другому читанні та в 
цілому як Закон з 

техніко-юридичними 
правками 

 

Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. вересень 

13. 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. 

 

вересень 

14. 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) 

 

вересень Галасюк В.В. Терегейло Ю.В. вересень 

15. Проект Постанови про призупинення будівництва 

Біланівського гірничо-збагачувального комбінату на 

території Кременчуцького району Полтавської області 

(реєстр. № 2369а від 15.07.2015) 

 

вересень Дубінін О.І. Гаврилів Р.М. вересень 

16. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" щодо виключення із Закону норми 

згідно з якою 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 врахувавши 
зауваження Головного 
науково-експертного 

управління та техніко-
юридичними правками 

 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. вересень 
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17. Проект Закону про створення та функціонування вільної 

економічної зони "Донбас" (реєстр. № 2419 від 19.03.2015) 

 

 розглянуто 02.06.2016, 
вирішили підготувати 
звернення до КМУ та 
Міністерства з питань 
тимчасово окупованих 

територій та 
внутрішньо-

переміщених осіб щодо 
визначення їх позиції та 

надання можливих 
зауважень та пропозицій 

до положень 
законопроекту 

 

Хміль М.М. Кравченко М.М. вересень 

18. 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, виключивши з 
його тексту слова 
"неприбуткових 

організацій, створених 
для здійснення 
діяльності без 

отримання прибутку" з 
внесенням техніко-
юридичних правок 

 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. вересень 

19. Проект Закону про старательську діяльність (реєстр. № 3035 

від 21.09.2015) (доопрацьований) 
 

 

розглянуто 25.11.2015, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу 
 

Розенблат Б.С. Гаврилів Р.М. вересень 

20. 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. 

 

вересень 

21. 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) 

 

жовтень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. жовтень 

22. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту прав інвесторів житлового 

будівництва (реєстр. № 3538 від 26.11.2015) 

 

жовтень Галасюк В.В. Кравченко М.М. жовтень 
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23. Проект Закону про спеціальні режими інвестиційної та 

інноваційної діяльності із застосуванням принципу 

субсидіарності в Україні (реєстр. № 3544 від 27.11.2015) 

 

розглянуто 03.02.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
його у першому читанні 

за основу 
 

Гіршфельд А.М. Кравченко М.М. вересень 

24. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

підприємництво" (реєстр. № 3578 від 03.12.2015) 

 

розглянуто 16.03.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
його у першому читанні 
за основу та в цілому як 
Закон у запропонованій 
редакції з урахуванням 

техніко-юридичних 
правок 

 

Галасюк В.В. Терегейло Ю.В. вересень 

25. Проект Закону про підтримку авіабудівної промисловості 

(реєстр. № 3618 від 10.12.2015) 

 

жовтень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. жовтень 

26. Проект Закону України про зміну системи регулювання 

економіки (реєстр. № 3766 від 13.01.2016) 

 

розглянуто 17.02.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

його за основу та в 
цілому як Закон 

 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

 

вересень 

27. Проект Закону 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) 

 

жовтень Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

 

жовтень 

28. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо окремих питань, пов'язаних із 

видобутком дорогоцінного каміння органогенного утворення 

та інших корисних копалин (реєстр. № 4043а від 21.07.2016) 

 

жовтень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. жовтень 

29. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо скорочення кількості документів 

дозвільного характеру, шляхом розширення сфери 

застосування декларативного принципу (реєстр. № 4131-1 

від 04.03.2016) 

розглянуто 16.06.2016, 
прийнято рішення 

створити робочу групу з 
метою внесення на 

розгляд Верховної Ради 
України 

доопрацьованого та 
узгодженого варіанту 

проекту Закону 
 

 

Галасюк В.В. Терегейло Ю.В. вересень 



 6 

30. Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань" щодо звільнення від 

сплати адміністративного збору (реєстр. № 4217 від 

14.03.2016) 

 

розглянуто 18.05.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
за основу та в цілому як 
Закон доповнивши після 
слів «юридичних осіб» 
словами «громадських 

формувань» з 
відповідним техніко-

юридичним 
опрацюванням 

 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

 

вересень 

31. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо звільнення від сплати адміністративного збору за 

проведення державної реєстрації змін, що вносяться до 

установчих документів юридичних осіб та реєстрації змін 

місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання 

фізичних осіб-підприємців у зв'язку із декомунізацією 

(реєстр. № 4217-1 від 30.03.2016) 

 

розглянуто 18.05.2016,  
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати 
повернути на 

доопрацювання суб’єкту 
права законодавчої 

ініціативи 
 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

 

вересень 

32. Проект Закону про вільну (спеціальну) економічну зону 

"Порто-франко" (реєстр. № 4245 від 17.03.2016) 

 

жовтень Галасюк В.В. Кравченко М.М. жовтень 

33. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

метрологію та метрологічну діяльність" щодо своєчасності 

проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту 

засобів вимірювальної техніки, що є власністю юридичних 

осіб)(реєстр. № 4274 від 18.03.2016) 

  

жовтень Галасюк В.В. Жовніренко О.В. жовтень 

34. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо відміни 

сплати адміністративного збору окремим групам громадян 

(реєстр. № 4278 від 18.03.2016) 

 

розглянуто 02.06.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

 

вересень 

35. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні" щодо застосування норм 

прискореної амортизації (реєстр. № 4400 від 12.04.2016) 

  

жовтень Галасюк В.В. Терегейло Ю.В. жовтень 
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36. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні" щодо підтримки малого та 

середнього підприємництва (реєстр. № 4440 від 14.04.2016) 

 

жовтень Галасюк В.В. Терегейло Ю.В. жовтень 

37. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення надання 

адміністративних послуг суб'єктам господарювання   

(реєстр. № 4562 від 04.05.2016) 

 

розглянуто 02.06.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

 

вересень 

38. Проект Закону про Установу бізнес-омбудсмена              

(реєстр. № 4591 від 05.05.2016) (друге читання) 

 

розглянуто 05.10.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
у II другому читанні та в 

цілому як Закон 
з необхідним техніко-

юридичним 
опрацюванням 

 

Галасюк В.В. Кравченко М.М. вересень 

39. 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. № 4610 від 06.05.2016) 

 

розглянуто 13.07.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу, врахувавши 
запропоновані зміни  

 
 

Галасюк В.В. Терегейло Ю.В. вересень 

40. Проект Закону про спеціальну (вільну) економічну зону 

"Одеса - європейське вікно України" (реєстр. № 4873 від 

29.06.2016) 

 

жовтень Галасюк В.В. Кравченко М.М. жовтень 

41. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. № 4958 від 

12.07.2016) (друге читання) 

 

 

 

розглянуто 05.04.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
у II другому читанні та в 

цілому як Закон 
з відповідними змінами 
та техніко-юридичним 

опрацюванням 
 

Галасюк В.В. Терегейло Ю.В. вересень 

42. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення безпечних і здорових умов 

праці (реєстр. № 4992 від 14.07.2016) 

 

жовтень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. жовтень 
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43. Проект Закону про внесення змін до статті 28 Закону України 

“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань” щодо спрощення 

порядку припинення юридичних осіб (реєстр. № 5053-1 від 

15.09.2016) 

 

розглянуто 21.09.2016, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
його у першому читанні 

за основу  із 
скороченням строків 
подання суб’єктами 
права законодавчої 

ініціативи зауважень і 
пропозицій до 

законопроекту під час 
підготовки його до 

другого читання 
 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

 

вересень 

44. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України" щодо ресторанного господарства             

(реєстр. № 5186 від 27.09.2016) 
 

розглянуто 22.03.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу 
 

Галасюк В.В. Жовніренко О.В. вересень 

45. Проект Закону про внесення зміни до статті 16 Закону 

України "Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні" щодо запровадження 

пільгового кредитування суб'єктів малого та середнього 

підприємництва (реєстр. № 5249 від 07.10.2016) 

 

листопад Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

 

листопад 

46. Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо 

оприлюднення інформації про юридичних осіб, які пов'язані 

з країною-агресором (реєстр. № 5292 від 20.10.2016) 

 

листопад Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

 

листопад 

47. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення дотримання прав осіб при 

проведенні перевірок характеристик нехарчової продукції 

(реєстр. № 5450-1 від 07.12.2016) 

 

розглянуто 22.03.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
за основу, врахувавши в 
ньому окремі положення 

альтернативного 
урядового 

законопроекту (реєстр. 
№ 5450) 

 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

. 

вересень 

48. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо 

вдосконалення порядку державної реєстрації громадських 

розглянуто 07.09.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
його у першому читанні 

за основу за 
виключенням норми, яка 

Галасюк В.В. 

 

 

Бондаренко О.А. 

 

вересень 
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об'єднань та їх відокремлених підрозділів (реєстр. № 5620 

від 28.12.2016) 

 

стосується передачі 
повноважень щодо 

підтвердження 
всеукраїнського статусу 
громадських об’єднань. 

 

      49. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо гарантування прав і законних інтересів суб'єктів малого 

і середнього підприємництва (реєстр. № 5633 від 17.01.2017) 

(доопрацьований) 

 

розглянуто 18.01.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
за основу та в цілому як 

Закон з відповідним 
техніко-юридичним 

опрацюванням 
 

Галасюк В.В. Терегейло Ю.В. вересень 

   50. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо реєстрації та 

зміни реєстраційних відомостей професійних спілок   

(реєстр. № 5655 від 18.01.2017) 

 

листопад Галасюк В.В. 

 

 

Бондаренко О.А. 

 

листопад 

51. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" щодо належного захисту законних 

інтересів суб'єктів господарювання під час державного 

нагляду (реєстр. № 6042 від 07.02.2017) 

 

листопад Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. листопад 

52. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо технічного регулювання у сфері спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших 

технічних засобів негласного отримання інформації     

(реєстр. № 6088 від 15.02.2017) 
 

розглянуто 05.04.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу і в цілому як 
Закон  

з відповідним техніко-
юридичним 

опрацюванням, 
врахувавши 

запропоновані зміни  

 

Галасюк В.В. 

 

Жовніренко О.В. вересень 

53. Проект Закону про завершення будівництва Криворізького 

гірничо-збагачувального комбінату окислених руд щодо 

забезпечення формування сприятливих умов відносно 

впровадження та функціонування інноваційно-інвестиційних 

проектів (реєстр. № 6093 від 17.02.2017) 

 

листопад Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. листопад 
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54. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності" щодо 

зупинення дії ліцензії (реєстр. № 6221 від 22.03.2017) 

 

листопад Галасюк В.В. 

 

Терегейло Ю.В. листопад 

55. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо технічних регламентів та оцінки 

відповідності (реєстр. № 6235 від 11.04.2017) (друге 

читання)  

 

розглянуто 10.07.2018, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
у II другому читанні та в 

цілому як Закон 
з  техніко-юридичним та 

редакційним 
опрацюванням 

 

Галасюк В.В. 

 

Жовніренко О.В. вересень 

56. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

тимчасові особливості здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо 

подовження терміну дії мораторію (реєстр. № 6248 від 

27.03.2017) 
 

грудень Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. грудень 

57. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо державних гарантій захисту інвестицій та 

стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності 

(реєстр. № 6251 від 27.03.2017) 
 

грудень Галасюк В.В. 

 

Кравченко М.М. грудень 

58. Проект Закону про деякі питання списання та 

реструктуризації заборгованості підприємств літакобудівної 

промисловості, суднобудівної промисловості та космічної 

галузі перед бюджетами і соціальними фондами та 

забезпечення їх фінансового оздоровлення (реєстр. № 6338 

від 11.04.2017) 

 

грудень Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. грудень 

59. Проект Закону про реструктуризацію заборгованості 

державного підприємства "Харківське державне авіаційне 

виробниче підприємство (ХДАВП)" (реєстр. № 6378 від 

14.04.2017) 

 

 

розглянуто 11.07.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
за основу та в цілому як 

Закон з урахуванням 
висловлених доповнень 
та необхідним техніко-

юридичним 
опрацюванням 

 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 
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60. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо врегулювання деяких питань ліцензійних 

та дозвільних процедур (реєстр. № 6456 від 17.05.2017) 

 

розглянуто 17.05.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу 
 

Галасюк В.В. 

 

Терегейло Ю.В. вересень 

61. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" та Закону України "Про тимчасові 

особливості здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" щодо 

посилення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища (реєстр. № 6563 від 

08.06.2017) 

 

грудень Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. грудень 

62. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо оформлення 

документів релігійних організацій (реєстр. № 6642 від 

23.06.2017) (друге читання) 

 

 

розглянуто 17.05.2018, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
в другому  читанні та в 

цілому як Закон з 
техніко-юридичним 

опрацюванням 
 

Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. вересень 

63. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо сприяння розвитку промисловості, 

інвестиційної діяльності, захисту та гарантування прав і 

законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності 

(реєстр. № 6671 від 06.07.2017) 

 

розглянуто 11.07.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу 
 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 

64. Проект Закону про додаткові заходи щодо збереження 

кадрового потенціалу та його розвитку на підприємствах 

авіаційної та космічної галузей (реєстр. № 6729 від 

17.07.2017) 

 

грудень Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. грудень 

65. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо продовження строку дії експерименту про державну 

підтримку суднобудівної промисловості та поширення 

підтримки на всі підприємства, які здійснюють суднобудівну 

діяльність (реєстр. № 6732 від 17.07.2017) 

 

грудень Галасюк В.В. 

 

Жовніренко О.В. грудень 
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66. Проект Закону про внесення змін до Закону України  "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" щодо державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони культурної спадщини        

(реєстр. № 6769 від 19.07.2017) 

 

грудень Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. грудень 

67. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну допомогу суб'єктам господарювання" щодо 

додержання принципів місцевого самоврядування         

(реєстр. № 7073 від 06.09.2017) 

 

грудень Галасюк В.В. 

 

Терегейло Ю.В. грудень 

68. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

стандартизацію" (реєстр. № 7123 від 19.09.2017)  

 

 

розглянуто 16.11.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

за основу 
 

Галасюк В.В. 

 

Жовніренко О.В. вересень 

69. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності"                   

(реєстр. № 7182 від 06.10.2017)  

 

грудень Галасюк В.В. 

 

Терегейло Ю.В. грудень 

70. Проект Закону про деякі особливості виконання 

Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної 

програми України у 2018 році (реєстр. № 7205 від 

17.10.2017)  

 

 

розглянуто 18.10.2017, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
за основу та в цілому як 

Закон з необхідним 
техніко-юридичним 

опрацюванням 
 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 

71. 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) (на заміну) 
 

розглянуто  повторно 
10.07.2018, 

запропоновано внести на 
розгляд ВРУ та 

рекомендувати прийняти 
за основу в першому 

читанні з урахуванням 
пропозицій                  

н.д. Продан О.П. 

Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. вересень 

72. Проект Закону про франчайзинг (реєстр. № 7430 від 

21.12.2017) 
 

розглянуто 06.02.2018, 

запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 

рекомендувати прийняти 

за основу 

 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 
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73. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо присвоєння 

офіційної електронної адреси під час державної реєстрації 

(реєстр. № 7443 від 26.12.2017) 
 

січень Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. січень 

74. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення сприятливих умов для 

повернення грошових коштів трудових мігрантів           

(реєстр. № 7458 від 27.12.2017) 
 

січень Галасюк В.В. 

 

Кравченко М.М. січень 

75. 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 від 

19.01.2018) 
 

січень Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. січень 

76. Проект Постанови про "День Уряду України" для розгляду 

важливих соціально-економічних питань (реєстр. № 7520 від 

22.01.2018) 

розглянуто 18.01.18, 
запропоновано 

проведення «Дня Уряду 
України» 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 

77. 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 від 

31.01.2018) 
 

розглянуто 21.03.2018, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 

рішення щодо 
законопроекту шляхом 

голосування 

Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. вересень 

78. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" (щодо врегулювання державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища) (реєстр. № 8066 від 27.02.2018) 

 

січень Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. січень 

79. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

тимчасові особливості здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо 

скасування мораторію на проведення заходів державного 

січень Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. січень 
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нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища (реєстр. № 8072 від 28.02.2018) 

 

80. Проект Закону про захисні заходи (реєстр. № 8102 від 

07.03.2018) 
 

розглянуто 23.05.2018, 

запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 

рекомендувати прийняти 

за основу 
 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 

81. Проект Закону про захист від субсидованого імпорту 

(реєстр. № 8103 від 07.03.2018) 
 

розглянуто 23.05.2018, 

запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 

рекомендувати прийняти 

за основу 
 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 

82. Проект Закону про захист від демпінгового імпорту     

(реєстр. № 8104 від 07.03.2018) 

 

розглянуто 23.05.2018, 

запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 

рекомендувати прийняти 

за основу 
 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 

83. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у сфері торговельного захисту (реєстр. № 8105 

від 07.03.2018) 
 

розглянуто 23.05.2018, 

запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 

рекомендувати прийняти 

за основу 
 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 

84. Проект Постанови про утворення Міністерства промислової 

політики України (реєстр. № 8173 від 21.03.2018) 

 

січень Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. січень 

85. Проект Постанови про вжиття заходів щодо утворення 

Міністерства промислової політики та інвестицій України 

(реєстр. № 8220 від 03.04.2018) 
 

січень Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. січень 

86. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо дозволеної безліцензійної діяльності                   

(реєстр. № 8232 від 05.04.2018) 

 

січень Галасюк В.В. 

 

Терегейло Ю.В. січень 

87. Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України 

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" щодо вдосконалення 

законодавства у сфері державного нагляду (контролю) 

(реєстр. № 8277 від 17.04.2018) 

розглянуто 23.05.2018, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти 
за основу та в цілому як 

Закон з необхідним 
техніко-юридичним 

опрацюванням 

Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. вересень 



 15 

 

88. Проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень 

Закону України "Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" щодо 

тимчасового обмеження здійснення перевірок найменших 

суб'єктів господарювання Державною фіскальною службою 

України (реєстр. № 8354 від 15.05.2018) 

 

січень Галасюк В.В. 

 

Бондаренко О.А. січень 

89. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства 

промисловості та інновацій України - центрального органу 

виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації 

державної промислової та інноваційної політики            

(реєстр. № 8359 від 16.05.2018) 
 

розглянуто 17.05.2018, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та за 
результатами розгляду у 

першому читанні 
прийняти за основу та в 

цілому як Закон 

Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. вересень 

90. Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності" 

(реєстр. № 8408 від 24.05.2018) 

 

січень Галасюк В.В Терегейло Ю.В. січень 

 Розділ II.     

 Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої 

пропозиції 

   згідно 
затвердженого 

порядку денного 
дев’ятої сесії 

  

Розділ ІІІ. 

    

 Питання, які передбачається розглянути на виїзних 

засіданнях Комітету 

  

    

1. Законодавче забезпечення розвитку промисловості 

Закарпаття з відвідуванням виробничих підприємств ТОВ 

«Флекстронікс», ТОВ «Ядзакі Україна», ТОВ «Джейбіл 

серкіт юкрейн лімітед» (м. Ужгород) 

 

вересень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

 

 

2. Вивчення практичного досвіду промислової та інвестиційної 

політики країн-сусідів Республіки Польщі та Турецької 

Республіки (виїзне стажування) 

 

жовтень Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. 
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3. Польська модель трансформації економіки та розвитку 

промисловості і розширення двосторонньої економічної 

співпраці (Республіка Польща) 

 

листопад Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М. 

 

 

4. 

 

 

 

 

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) 

грудень Галасюк В.В. 

 

Кравченко М.М.  

  

Розділ ІV. 

    

 Питання, які розглядаються Комітетом в порядку 

контролю за виконанням законів, постанов Верховної 

Ради, власних рішень 

    

1. Щодо аналізу практики застосування Закону України «Про 

індустріальні парки»   № 5018-VI від 21.06.2012 року 

 

вересень  Хміль М.М. Гаврилів Р.М. 

 

 

2. Щодо аналізу практики застосування Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 

02 березня 2015 року 

 

жовтень Кужель О.В. Терегейло Ю.В.  

3. Щодо аналізу практики застосування Законів України «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»              

№ 1728-VIII від 03.11.2016 р., «Про внесення змін до Закону 

України "Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» № 1726 від 03.11.2016 р. та «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

законодавства у сфері державного нагляду (контролю)»          

№ 1727 від 03.11.2016 р.  

 

листопад Кіраль С.І. Бондаренко О.А.  

4. Щодо аналізу практики застосування Закону України «Про   

технічні   регламенти    та   оцінку   відповідності»   № 124-

VIII від 15.01.2015 р. 

 

грудень Кривошея Г.Г. Жовніренко О.В.  



 17 

5. Щодо аналізу практики застосування Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» № 2402-VI від        

01.07.2010 року 

 

грудень Галасюк В.В. 

 

Гаврилів Р.М.  

 

 

 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 

 Шестопалова В.П. 

 Гаврилів Р.М.  

 Кравченко М.М. 

 

 

 

 

 

                           Голова Комітету 

 

 

 

                                              

 

 

                                             В.В.Галасюк 

                          Секретар Комітету                                             М.М.Хміль 

 

 


