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                                                                                                                                                                                                                                                      Затверджено рішенням Комітету 

                                                                                                                                                                                                                                        від «15» січня 2020 року 

                                                                                                                                                                                                                         Протокол № 17 

 

П Л А Н  (орієнтовний) 

 

 роботи Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку 

на період третьої сесії дев’ятого скликання (січень 2020 р. – липень 2020 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 внесення змін до деяких законів України 

про захист економічної конкуренції (реєстр. № 0877 від 

29.08.2019) (друге читання) 
   

лютий Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. березень 

2. Проект Закону про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні  (реєстр. № 0942 від 

29.08.2019) (друге читання) 
 

розглянуто 16.10.2019, 
запропоновано 

рекомендувати ВРУ зняти з 
розгляду законопроект як 
такий, що втратив свою 

актуальність 

Наталуха Д.А. Терегейло Ю.В. лютий 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів   України   щодо   діяльності   технологічних   парків 

(реєстр. № 0943 від 29.08.2019) (друге читання) 
 

лютий Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. березень 

4. Проект    Закону    про    Установу   бізнес-омбудсмена 

(реєстр. № 0944 від 29.08.2019) (друге читання) 
 

лютий Наталуха Д.А. Кравченко М.М. березень 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері 

розглянуто 16.10.2019, 
запропоновано Наталуха Д.А. Терегейло Ю.В. лютий 
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зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. № 0945 від 

29.08.2019) (друге читання) 
 

рекомендувати ВРУ зняти з 
розгляду законопроект як 
такий, що втратив свою 

актуальність 

6. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення принципів 

процесуальної справедливості та підвищення ефективності 

проваджень у справах про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції" (реєстр. № 0969 від 

29.08.2019)  
 

лютий Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. березень 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері 

господарської діяльності (реєстр. № 1067-д від 13.11.2019)  

(друге читання) 
 

розглянуто 15.01.2020, 
запропоновано внести  на 

розгляд ВРУ,  
рекомендувати прийняти у 

II другому читанні та в 
цілому як Закон 

з необхідним техніко-
юридичним опрацюванням 

Підласа Р.А. Бондаренко О.А. 

Терегейло Ю.В.  

лютий 

8. Проект Закону про створення та функціонування вільної 

економічної зони "Донбас" (реєстр. № 1093 від 29.08.2019) 

 

лютий Наталуха Д.А. Кравченко М.М. 

Репринцева О.В. 

березень 

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

"Про ціни і ціноутворення" щодо відновлення державного 

регулювання цін (реєстр. № 1119 від 29.08.2019) 

 

лютий Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. 

Докієнко Л.О. 

березень 

10. Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та 

перехідних положень Кодексу України з процедур 

банкрутства щодо недопущення скасування мораторію на 

стягнення майна громадян України, наданого як 

забезпечення кредитів в іноземній валюті, без прийняття 

спеціального закону (реєстр. № 1156 від 29.08.2019) 

 

лютий Наталуха Д.А. Дюбенко А.В. березень 

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо імплементації окремих положень 

законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної 

власності (доопрацьований) (реєстр. № 1199 від 06.09.2019) 

 

лютий Наталуха Д.А. Кравченко М.М. 

Кришталь М.О. 

березень 

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

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо надання права 

лютий Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. березень 
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безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які 

постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

(реєстр. № 2030 від 03.09.2019) 

 

13. 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. № 2049 від 04.09.2019) 

 

березень Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. 

Докієнко Л.О. 

квітень 

14. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо сприяння інвестиційної привабливості 

України та забезпечення захисту прав і законних інтересів 

суб'єктів підприємницької діяльності (реєстр. № 2134 від 

12.09.2019) 

 

березень Наталуха Д.А. Кравченко М.М. 

Репринцева О.В. 

квітень 

15. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів      України     щодо   ресторанного   господарства 

(реєстр. № 2136 від 12.09.2019)  

 

розглянуто 13.11.2019, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати  за 

результатами розгляду  у 
першому читанні прийняти 

за основу 

Тарута С.О. Конєва І.В. лютий 

16. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з метою захисту майнових прав осіб, які 

придбали квартири та нежитлові приміщення в об'єктах 

незавершеного будівництва (реєстр. № 2139 від 12.09.2019) 

 

березень Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. квітень 

17. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення державної підтримки підприємницької 

діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг та розвитку 

малого і середнього підприємництва  (реєстр. № 2149 від 

17.09.2019) 

 

березень Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. 

Терегейло Ю.В. 

квітень 

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

Антимонопольний комітет України" щодо кадрових питань 

діяльності    Антимонопольного     комітету     України 

(реєстр. № 2151 від 17.09.2019) 

березень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. квітень 
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19. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо визначення відповідальності за 

формування системи ціноутворення в будівництві 

автомобільних       доріг       загального       користування 

(реєстр. № 2234 від 07.10.2019) 

 

розглянуто 11.12.2019, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати  за 

результатами розгляду  у 
першому читанні прийняти 

за основу та в цілому як 
Закон 

 

Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. 

Докієнко Л.О. 

лютий 

20. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення національного органу 

інтелектуальної власності (реєстр. № 2255 від 10.10.2019)  

 

розглянуто 13.11.2019, 
запропоновано внести 

законопроекти реєстр. № 
2255, реєстр. № 2255-1 на 

розгляд ВРУ, 
рекомендувати включити їх 
до порядку денного другої 

сесії ВРУта за результатами 
розгляду у першому 

читанні проект Закону 
реєстр. № 2255 прийняти за 
основу, а окремі положення 

законопроекту реєстр. № 
2255-1 врахувати при 

доопрацюванні 
законопроекту реєстр. № 

2255 

Підласа Р.А. Кравченко М.М. 

Кришталь М.О. 

лютий 

21. Проект Закону про удосконалення державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності  

(реєстр. № 2255-1 від 29.10.2019) 

 

 

розглянуто 13.11.2019, 
запропоновано внести 

законопроекти реєстр. № 
2255, реєстр. № 2255-1 на 

розгляд ВРУ, 
рекомендувати включити їх 
до порядку денного другої 

сесії ВРУ та за 
результатами розгляду у 
першому читанні проект 
Закону реєстр. № 2255 
прийняти за основу, а 

окремі положення 
законопроекту реєстр. № 

2255-1 врахувати при 
доопрацюванні 

законопроекту реєстр. № 
2255 

Підласа Р.А. Кравченко М.М. 

Кришталь М.О. 

лютий 

22. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення охорони і захисту прав на 

торговельні марки і промислові зразки та боротьби з 

патентним тролінгом (реєстр. № 2258 від 11.10.2019)  

 

розглянуто 30.10.2019, 
запропоновано внести  на 

розгляд ВРУ, 
рекомендувати включити 
його до порядку денного 

другої сесії  ВРУ та за 
результатами розгляду у 

першому читанні прийняти 
за основу 

 

Підласа Р.А. Кравченко М.М. 

Кришталь М.О. 

лютий 
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23. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформи патентного законодавства 

(реєстр. № 2259 від 11.10.2019)  

 

розглянуто 30.10.2019, 
запропоновано внести  на 

розгляд ВРУ, 
рекомендувати включити 
його до порядку денного 

другої сесії  ВРУ та за 
результатами розгляду у 

першому читанні прийняти 
за основу 

Підласа Р.А. Кравченко М.М. 

Кришталь М.О. 

лютий 

24. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства (реєстр. № 2276 від 17.10.2019) (друге 

читання) 

 

лютий Мовчан  О.В. Куріненко Ю.Б. лютий 

25. Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та 

Перехідних положень Кодексу України з процедур 

банкрутства (реєстр. № 2290 від 18.10.2019) (друге 

читання) 

 

лютий Мовчан  О.В. Дюбенко А.В. лютий 

26. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

стосовно покращення інвестиційного клімату щодо 

скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про 

спільну інвестиційну діяльність (реєстр. № 2382 від 

06.11.2019) 

 

розглянуто 11.12.2019, 
запропоновано внести  на 

розгляд ВРУ, 
рекомендувати включити 
його до порядку денного 

другої сесії  ВРУ та за 
результатами розгляду у 

першому читанні прийняти 
за основу 

Підласа Р.А. Кравченко М.М. 

Репринцева О.В 

лютий 

27. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо об'єктів державного (комунального) 

майна, право на володіння, розпорядження або користування 

якими не може бути відчужене з мотивів суспільної 

необхідності (реєстр. № 2384 від 06.11.2019) 

 

березень Наталуха Д.А Конєва І.В. квітень 

28. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства щодо заходів, спрямованих на 

погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку 

електричної енергії (реєстр. № 2390 від 06.11.2019) 

 

розглянуто 18.12.2019, 
запропоновано внести  на 

розгляд ВРУ, 
рекомендувати включити 
його до порядку денного 

сесії  ВРУ та за 
результатами розгляду у 

першому читанні прийняти 
за основу 

Наталуха Д.А Дюбенко А.В. 

Куріненко Ю.Б. 

лютий 

29. Проект Закону про вільну (спеціальну) економічну зону 

"Порто-франко" (реєстр. № 2407 від 08.11.2019) 

 

березень Наталуха Д.А Кравченко М.М. 

Репринцева О.В 

квітень 
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30. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та 

операцій з металобрухтом (реєстр. № 2426 від 12.11.2019) 

(друге читання) 

 

лютий Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. 

Куріненко Ю.Б. 

лютий 

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

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо спрощення 

процедури державної реєстрації змін до відомостей про 

структурні утворення політичної партії (реєстр. № 2449 від 

15.11.2019) 

 

березень Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. квітень 

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

публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо 

користування державними інформаційно-

телекомунікаційними системами (реєстр. № 2463 від 

18.11.2019) 

 

березень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. квітень 

33. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо покращення інвестиційного клімату 

України  (реєстр. № 2476 від 21.11.2019) 

 

березень Наталуха Д.А. Кравченко М.М. 

Репринцева О.В 

квітень 

34. Проект Закону про акціонерні товариства (реєстр. № 2493 

від 25.11.2019) 

 

розглянуто 15.01.2020, 
запропоновано внести  на 

розгляд ВРУ, 
рекомендувати включити 
його до порядку денного 

сесії  ВРУ та за 
результатами розгляду у 

першому читанні прийняти 
за основу 

Колтунович О.С. Дюбенко А.В. лютий 

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

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо спрощення 

державної реєстрації об'єднань співвласників 

багатоквартирного будинку  (реєстр. № 2504 від 27.11.2019) 

 

березень Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. квітень 

36. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення прозорості реалізації майна 

(реєстр. № 2555 від 06.12.2019) 

квітень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. травень 
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37. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення прозорості реалізації майна 

(реєстр. № 2555-1 від 19.12.2019) 
 

квітень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. травень 

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

публічні закупівлі" щодо вдосконалення публічних 

закупівель (реєстр. № 2563 від 10.12.2019) 

 

квітень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. травень 

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

публічні закупівлі" щодо вдосконалення публічних 

закупівель (реєстр. № 2563-1 від 02.01.2020) 

 

квітень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. травень 

40. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (реєстр. № 2565 від 10.12.2019) 

 

квітень Лічман Г.В. Докієнко Л.О. травень 

41. Проект Закону про внесення зміни до статті 18 Закону 

України "Про управління об'єктами державної власності" 

щодо оплати праці керівників суб'єктів господарської 

діяльності державного сектору економіки (реєстр. № 2574 

від 11.12.2019) 

квітень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. травень 

42. Проект Закону про саморегулювання господарської та 

професійної діяльності (реєстр. № 2613 від 17.12.2019) 

 

квітень Лічман Г.В. Бондаренко О.А. травень 

43. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (реєстр. № 2623 від 18.12.2019) 

 

квітень Колтунович О.С. Дюбенко А.В. травень 

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

публічні закупівлі" щодо забезпечення підготовки та участі 

національних збірних команд України у XXXII літніх 

Олімпійських та XVI Параолімпійських ігор 2020 року в м. 

Токіо (Японія) (реєстр. № 2625 від 19.12.2019) 

 

травень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. червень 

45. Проект Закону про внесення змін і доповнень до деяких 

законів України з метою вдосконалення цивільного 

законодавства (реєстр. № 2635 від 19.12.2019) 

травень Колтунович О.С. Дюбенко А.В. червень 
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46. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства щодо статусу арбітражного керуючого 

(реєстр. № 2647 від 20.12.2019) 

 

травень Мовчан О.В.  Дюбенко А.В. червень 

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

публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів 

України щодо вдосконалення процедури оскарження в 

процесі здійснення публічних закупівель (реєстр. № 2652 від 

20.12.2019) 

 

травень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. червень 

48. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо набуття, здійснення та захисту майнових 

прав інтелектуальної власності (реєстр. № 2659 від 

20.12.2019) 

 

травень Лічман Г.В. Кришталь М.О. червень 

49. Проект Постанови про погодження рішення Кабінету 

Міністрів України про відпуск матеріальних цінностей із 

незнижуваного запасу державного матеріального резерву 

(реєстр. № 2705 від 28.12.2019) 

 

лютий Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. лютий 

50. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо конкуренційно-антимонопольну реформу 

(реєстр .№  2730 від 14.01.2020) 
 

лютий  Буймістер Л.А. Прокопенко Р.Б. березень 

51. Проект Закону про економічний паспорт українця травень Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. червень 

 (реєстр .№  2754 від 16.01.2020) 
 

    

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

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції" щодо відновлення перевірок додержання вимог 

природоохоронного законодавства суб'єктами 

господарювання на території проведення антитерористичної 

операції 

(реєстр .№  2764 від 16.01.2020) 

травень Наталуха Д.А. Терегейло Ю.В. червень 

  

 

    



 9 

 Розділ II.     

 Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої 

пропозиції 

   згідно 
затвердженого 

порядку денного 
третьої сесії 

 Розділ ІІІ.     

 Питання, які передбачається розглянути на виїзних 

засіданнях Комітету (з зазначенням дати і місця 

проведення засідань) 

 

    

1. Питання реінтеграції окупованих територій – економічний 

аспект» (м. Маріуполь) 

 

лютий Тарута С.О 

 

 Гаврилів Р.М. 

2. Виїзне засідання Комітету (м.Львів) березень Рущишин Я.І.  Гаврилів Р.М. 

      

 Розділ ІV.     

 Питання, які розглядаються Комітетом у порядку 

контролю за виконанням законів, постанов Верховної 

Ради, власних рішень 

 

    

 Розділ V. 

 

    

 Питання (з числа віднесених до предметів відання 

Комітету), які пропонується розглянути на 

Парламентських слуханнях у Верховній Раді України та 

на слуханнях у Комітеті (окремо) 

    

  

Розділ VІ. 

    

 Конференції, семінари, круглі столи, інші заходи, які 

будуть проводитись Комітетом або за його участю 

 

    

      

      

                           ГОЛОВА КОМІТЕТУ 

 

 Д.А. НАТАЛУХА 

 

Я.І. РУЩИШИН 

 

                           СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ   

 


