
 

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  
                                                    

                                                      83 

                                                   18      грудня            18 

  
  
  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.          
  
Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.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., 

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Терегейло Ю.В., Стьопіна К.А. 
 

П о р я д о к    д е н н и й :  
  

1. Деякі уточнення до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235 від 

11.04.2017) (друге читання) 

суб’єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кривошея Г.Г., Галасюк В.В., Кужель О.В., 

Розенблат Б.С., Нечаєв О.І., Хміль М.М., Кіраль С.І., Дубінін О.І., Єфімов М.В. 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

 

 

2. 

 

Різне 

 

  

1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання народного депутата України Кривошеї Г.Г. щодо уточнень 

деяких положень проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки 

відповідності (реєстр. № 6235 від 11.04.2017) (друге читання).  

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Галасюк В.В. 

 

 

 

 

 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15901
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18046
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/735
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15725
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18087
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18090


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

України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності 

(реєстр. № 6235 від 11.04.2017) (друге читання), внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду 

прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з техніко-юридичним 

опрацюванням.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

  

Доповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – голова підкомітету з питань підприємництва та 

технічного регулювання народний депутат України Кривошея Геннадій 

Григорович. 

 

  

2. 

 

Різне 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету – народного депутата України 

Кужель О.В. стосовно звернень президента Об’єднання організацій 

роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України 

Печаєва В.К. щодо порядку здійснення Державною службою України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками заходів державного 

нагляду (контролю) у 2019 році та щодо визначення критеріїв оцінки 

ступеню ризику від провадження господарської діяльності та 

періодичності проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю). 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Галасюк В.В., Кужель О.В., Кривошея Г.Г., Дубінін О.І. 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: відзначити високу актуальність порушених питань та направити 

відповідне звернення до Кабінету Міністрів України. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК 

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


