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Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  

                                                       

                                                     86 

                                                   11     квітня            19 

  

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

Стьопіна К.А. 

  

П о р я д о к    д е н н и й : 
  
  

1. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного 

регулювання (реєстр. № 10183 від 25.03.2019)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Парубій А.В., Кривошея Г.Г., Геращенко І.В., 

Нечаєв О.І., Шипко А.Ф., Галасюк В.В., Хміль М.М., Дубінін О.І., Гіршфельд А.М., 

Розенблат Б.С., Іонова М.М., Чекіта Г.Л., Герасимов А.В., Гопко Г.М., Васюник І.В., 

Кіраль С.І., Кужель О.В. та інші народні депутати України 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання Комітету Верховної Ради України з питань промислової 

політики та підприємництва Кривошеї Г.Г. стосовно проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері 

технічного регулювання (реєстр. № 10183 від 25.03.2019).  
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УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у 

сфері технічного регулювання (реєстр. № 10183 від 25.03.2019) внести на 

розгляд Верховної Ради України 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.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 Співдоповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – голова підкомітету з питань підприємництва та 

технічного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва Кривошея Г.Г. 

 

 

Різне 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету – народного депутата України 

Кужель О.В. стосовно невідкладного розгляду на засіданні Верховної 

Ради України пакету законопроектів щодо перевірок у сфері охорони 

праці. 

 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Галасюк В.В., Кужель О.В., Кривошея Г.Г., Хміль М.М., Нечаєв О.І. 

Народні депутати України – члени Комітету прийняли рішення щодо невідкладного 

розгляду на пленарному тижні (23-26 квітня 2019 року) пакету наступних законопроектів: 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо врегулювання адміністративної відповідальності за порушення трудового 

законодавства» (реєстр. № 5711 від 25.01.2017р.); 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного 

нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» 

(реєстр. № 6489 від 23.05.2017р.) (друге читання); 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб суб'єктів 

владних повноважень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» (реєстр. № 7326 від 20.11.2017р.); 

- проект Закону України «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 17.04.2018р.). 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: Звернутися повторно до Голови Верховної Ради України щодо 

невідкладного розгляду на пленарному тижні 23-26 квітня 2019 року 

пакету вищезазначених законопроектів. 

   
Рішення прийнято одноголосно. 
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2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету – народного депутата України 

Кужель О.В. щодо колективного звернення народних депутатів – членів 

Комітету до Прем'єр-міністра України стосовно облаштування 

комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної 

передачі даних. 

 

  

В ході обговорення було відзначено підтримку Прем'єр-міністром України позиції 

Комітету у питаннях щодо перенесення термінів облаштування власниками комерційних 

вузлів обліку природного газу (ОВГ) засобами дистанційної передачі даних. 

Було підкреслено, що встановлення за власний рахунок  засобів дистанційної передачі 

даних представниками малого та середнього бізнесу потребує вкладення значних коштів. 

Залучення коштів на встановлення засобів дистанційної передачі підприємцями 

призведе у кращому випадку –  до здороження продукції, а у гіршому – до закриття 

зазначених підприємств, що матиме наслідком скорочення робочих місць, зниження 

соціального рівня життя, тощо. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: Звернутися до Прем'єр-міністра України щодо сприяння перегляду 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, відповідних  нормативних актів на 

предмет відтермінування строків облаштування комерційних вузлів 

обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, а також 

передбачення встановлення згаданих засобів за рахунок НАК "Нафтогаз 

України".  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. 

 

Заслухали інформацію заступника Голови Комітету – народного депутата України 

Кужель О.В. щодо діяльності Державної регуляторної служби України за 2015-2019 року. 

Запропоновано на наступному засіданні Комітету заслухати звіт Голови Державної 

регуляторної служби України Ляпіної  К.М. 

 

 

 

 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК  

 

 

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


