
 

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.          
  
Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кривошея Г.Г., 

Кужель О.В., Розенблат Б.С., Хміль М.М. 
  
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Терегейло Ю.В., Жовніренко О.В., 

Стьопіна К.А. 
 

П о р я д о к    д е н н и й :  
  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

Про усунення неузгодженостей між окремими положеннями у прийнятому Законі 

України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» щодо оформлення 

документів релігійних організацій» (реєстр. № 6642) відповідно до статті 131 

Регламенту Верховної Ради України. 

 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Унгурян П.Я., Тимчук Д.Б., Кірш О.В., 

Логвинський Г.В., Лаврик М.І., Єленський В.Є., Продан О.П. 

 
  

1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. про усунення 

неузгодженостей між окремими положеннями у прийнятому Законі 

України «Про внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» щодо оформлення документів релігійних організацій» 

(реєстр. № 6642) відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради 

України. 

 

 

Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував відповідно до статті 131 Регламенту 

Верховної Ради України усунути в прийнятому Законі України «Про внесення змін до Закону 

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

громадських формувань» щодо оформлення документів релігійних організацій» наступні 

неузгодженості, а саме: 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9540
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17950
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18093
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17958
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18113
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17959
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15667


  

у підпункті 1 пункту 1 Закону виключити другий – п’ятий, восьмий та дев’ятий  абзаци; 

підпункт 2 пункту 1  Закону викласти в такій редакції: 

«2) абзац дванадцятий частини  першої  статті 36  доповнити  словами «, а також про 

релігійні організації»; 

пункт 2 Закону викласти в такій редакції: 

«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».  

 

За результатами обговорення, члени Комітету  
  
УХВАЛИЛИ: Підтримати вищезазначені пропозиції щодо усунення неузгодженостей у 

прийнятому Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» щодо оформлення документів релігійних 

організацій» (реєстр. № 6642) та подати їх в установленому порядку для 

розгляду на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

  

2. 

 

Різне 

 

Заслухали інформацію заступника Голови Комітету – народного депутата України 

Кужель О.В.: 

- про доцільність створення робочої групи щодо питання заповнення підприємцями 

«Звіту із праці»;  

- про закінчення 31 грудня 2018 року дії мораторію на проведення органами 

державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності та доцільність заслуховування керівництва 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Державної регуляторної служби України на 

засіданні Комітету та інших актуальних питань. 

В обговоренні взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В., Голова підкомітету з 

питань підприємництва та технічного регулювання Кривошея Г.Г.  

Запропоновано провести наступне засідання Комітету за участю (з доповіддю) 

Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва С.І. та 

Голови Державної регуляторної служби України Ляпіної  К.М. з порядком денним, який 

включає такі питання: 

1. Щодо аналізу практики застосування Закону України «Про тимчасові особливості 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

№ 1728-VIII від 03.11.2016 року. 

2. Щодо аналізу практики застосування Закону України «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-VIII від 03.11.2016. 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК 

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


