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Голова Комітету Галасюк В.В.

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Кіраль С.І., Кривошея Г.Г.,
Нечаєв О.І., Розенблат Б.С., Хміль М.М.
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Кравченко М.М.,
Бондаренко О.А., Жовніренко О.В., Терегейло Ю.В., Стьопіна К.А.
Запрошені:
ПРОДАН
Оксана Петрівна

– народний депутат
(реєстр. № 7372);

України

(автор

законопроекту

ВІТКІН
Леонід Михайлович

– директор
департаменту
технічного
регулювання
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

ЯНОВИЧ
Валентина Іванівна

– начальник управління оцінки відповідності та технічних
регламентів департаменту технічного регулювання
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Порядок денний:

1.

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) (повторний розгляд)
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

2.

Щодо орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва на період дев’ятої сесії восьмого скликання
(вересень 2018-січень 2019).

3.

Щодо пропозицій до порядку денного чергової (дев’ятої) сесії Верховної Ради України
восьмого скликання (вересень 2018-січень 2019).

4.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235 від 11.04.2017)
(доопрацьований) (друге читання)
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кривошея Г.Г., Галасюк ВВ., Кужель О.В.,
Розенблат Б.С., Нечаєв О.І., Хміль М.М., Кіраль С.І., Дубінін О.І., Єфімов М.В.
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5.

Різне.
1.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо повторного розгляду
проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо унормування діяльності та державної реєстрації
всеукраїнських громадських об'єднань (реєстр. № 7372) у зв'язку зі
зверненням одного з авторів законопроекту – народного депутата України
Продан О.П. стосовно необхідності уточнення окремих його положень.

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народний депутат України Продан О.П.
(автор законопроекту) та члени Комітету.
Під час обговорення законопроекту зазначили, що в зв’язку з чисельними
зверненнями, які надійшли на адресу Комітету від Всеукраїнської громадської організації
"Українське товариство мисливців і рибалок", Громадської організації "Всеукраїнська
організація Союз осіб з інвалідністю України" тощо, що виступають проти положень
законопроекту, які стосуються позбавлення місцевих осередків громадського об'єднання
статусу юридичної особи, та враховуючи важливість законопроекту для удосконалення
процесу державної реєстрації громадських об'єднань, прийняли рішення проект Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо унормування
діяльності та державної
реєстрації
всеукраїнських
громадських
об'єднань
(реєстр. № 7372) внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами
розгляду в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням наступних пропозицій:
1) підпункт 3 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
"3) у частині другій статті 9:
у пункті 4 слова "місцевий осередок громадського об'єднання із статусом юридичної
особи" замінити словами та символами "відокремлений підрозділ громадського об'єднання із
статусом юридичної особи (у випадку, передбаченому законом)";
у пункті 21 слова "місцевий осередок громадського об'єднання" замінити словами та
символами "відокремлений підрозділ громадського об'єднання (у випадку, передбаченому
законом)";
2) підпункт 10 пункту 2 розділу І проекту Закону виключити;
3) підпункт 16 пункту 2 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції: "у Розділі
V "Прикінцеві та перехідні положення":
у пункті 8:
у абзаці четвертому слова "для громадських об'єднань" виключити;

у абзаці шостому:
після слова "пасивів" доповнити словами та символом ", прав та обов'язків за
правочинами";
після слова "відповідна" доповнити словами та символами "всеукраїнська
(міжнародна)";
доповнити новим реченням такого змісту:
"Заміна (переоформлення) ліцензій, дозволів та інших документів дозвільного
характеру, а також переукладення (переоформлення) документів, що підтверджують речові
права на майно, у зв'язку з приведенням діяльності такої юридичної особи у відповідність із
вимогами цього Закону, здійснюється безоплатно.";
4) абзац третій пункту 5 проекту Закону викласти в такій редакції:
"у статті 6 та 7 слова "і їх спілок" виключити.
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 України Продан О.П., Алєксєєвим С.О.,
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 в першому читанні прийняти
його за основу з урахуванням вищезазначених пропозицій народного
депутата Продан О.П., викладених в проекті Постанови.
Рішення прийнято одноголосно.

2.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо затвердження
орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва на період дев’ятої сесії восьмого
скликання (вересень 2018-січень 2019).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити орієнтовний план роботи Комітету Верховної Ради України з
питань промислової політики та підприємництва на період дев’ятої сесії
восьмого скликання (вересень 2018-січень 2019).
Рішення прийнято одноголосно.

3.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо затвердження
пропозицій до порядку денного чергової (дев’ятої) сесії Верховної Ради
України восьмого скликання (вересень 2018-січень 2019).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити пропозиції до порядку денного чергової (дев’ятої) сесії
Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018-січень 2019).
Рішення прийнято одноголосно.

4.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови підкомітету з питань підприємництва та технічного
регулювання Комітету Верховної Ради України з питань промислової
політики та підприємництва Кривошеї Г.Г. щодо проекту Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних
регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235 від 11.04.2017)
(доопрацьований) (друге читання)

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В.,
народний депутат – заступника Голови Комітету Кіраль С.І., директор департаменту
технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Віткін Л.М.
За результатами обговорення, члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235 від
11.04.2017) (доопрацьований) (друге читання), поданий народними
депутатами України Кривошеєю Г.Г., Галасюком ВВ., Кужель О.В.,
Розенблатом Б.С., Нечаєвим О.І., Хмілем М.М., Кіралем С.І., Дубініним
О.І., Єфімовим М.В., внести на розгляд Верховної Ради України та
рекомендувати прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з
техніко-юридичним та редакційним опрацюванням.
Рішення прийнято одноголосно.

5.
РІЗНЕ
СЛУХАЛИ:

Інформацію народного депутата України – Голову підкомітету з питань
підприємництва та технічного регулювання Комітету Верховної Ради
України з питань промислової політики та підприємництва Кривошею Г.Г.
щодо звернення трудового колективу ТДВ «Агентства Союздрук» щодо
незаконних дій, на думку заявника, Київської міської влади – свавільного
та незаконного демонтажу кіосків з розповсюдження преси «Агентства
Союздрук» в місті Києві.

Обговорили щодо доцільності направлення колективного звернення народних депутатів
України – членів Комітету до Прем'єр-Міністра України Гройсмана В.Б.
ГОЛОВА КОМІТЕТУ

В.В. ГАЛАСЮК

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ

М.М. ХМІЛЬ

