ЗВІТ
Про проведену роботу Комітетом Верховної Ради України
з питань економічного розвитку
за період третьої сесії дев’ятого скликання
З метою реалізації поставлених завдань Комітетом з питань економічного
розвитку впродовж третьої сесії дев’ятого скликання було організовано і
проведено 25 засідань Комітету (з них 4 у форматі відеоконференції), на яких
розглянуто 105 питань, з яких 54 пов’язано зі здійсненням законопроектної
функції.
За період роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання Комітет було
визначено головним по 109 законопроектах і 17 проектах постанов з їх
підготовки чи доопрацювання.
Впродовж третьої сесії дев’ятого скликання Комітетом опрацьовано та
подано на розгляд Верховної Ради України 35 законопроектів, з яких прийнято
10 законів України та 5 постанов Верховної Ради України, а саме:
Закон України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур
банкрутства»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)»;
Закон України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур
банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення
коронавірусної хвороби COVID-19»;
Закон України «Про внесення змін до Господарського кодексу України та
Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій
за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
COVID- 19»;
Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про
реструктуризацію заборгованості державного підприємства «Антонов» щодо
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уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення
передумов для забезпечення приміщенням Вищого антикорупційного суду»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
створення національного органу інтелектуальної власності»;
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань» щодо уточнення окремих положень»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом»;
Закон України «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»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформи патентного законодавства»;
Постанова Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України»;
Постанова Верховної Ради України «Про призначення Петрашка І.Р.
Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України»;
Постанова Верховної Ради України «Про звільнення Терентьєва Ю.О. з
посади Голови Антимонопольного комітету України»;
Постанова Верховної Ради України «Про призначення Піщанської О.С. на
посаду Голови Антимонопольного комітету України»;
Постанова Верховної Ради України «Про призначення Уруського О.С.
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром з питань стратегічних галузей
промисловості України».
За ініціативою Комітету у березні 2020 року було проведено у місті Дніпро
виїзне засідання Комітету на тему: «Проблематика космічної галузі України».
На засіданні були присутні народні депутати України, Голова державного
космічного агентства України, представники Міністерства оборони України,
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ДП «Конструкторське Бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля, ДП «Виробниче
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об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», НВО
«Павлоградський хімічний завод», ДНВП

«Об’єднання Комунар», ПАТ

«Хартрон», ДП «Виробниче об`єднання «Київприлад», Національного центру
управління та випробувань космічних засобів, представники космічної галузі та
національних і регіональних засобів масової інформації. За результатами
проведеного засідання розроблені та затверджені відповідні рекомендації.
З метою реалізації організаційних та контрольних питань Комітетом
заслухано звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році та Програму
діяльності Кабінету Міністрів України на 2020 рік; інформацію Міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, звіт про роботу
бізнес-омбудсмена в Україні та звіт Антимонопольного комітету України за
2019 рік.
Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України № 151 від
12.03.2020 року (зі змінами) «Про додаткові заходи із попередження виникнення
гострої респіраторної хвороби» було скасовано заходи в Комітеті, призупинено
особистий прийом громадян та проведення парламентських слухань на тему:
«Про засади державної політики сталого розвитку України», запланованих на 3
червня 2020 року.
За період третьої сесії дев’ятого скликання у Комітеті опрацьовано та
розглянуто понад 2000 листів і звернень громадян, підприємств, установ,
громадських організацій.
З метою вивчення і аналізу важливих питань та законодавчого
врегулювання існуючих проблем при Комітеті було створено наступні робочі
групи:
робоча група «Україна 2030» під керівництвом Першого заступника
Голови Комітету Тарути С.О. з метою розробки проекту Закону України «Про
засади державної політики сталого розвитку України», який визначить модель
подальшого розвитку України відповідно до Глобальних цілей ООН;
робоча група з вивчення ситуації на ДП «Артемсіль» під керівництвом
голови підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу
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Кисилевського Д.Д. для розробки нормативних актів щодо врегулювання питань
космічної діяльності;
робоча група з напрацювання заходів щодо економічного розвитку
України за участю Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. під
керівництвом Голови Комітету Наталухи Д.А. з метою напрацювання дієвих
заходів подолання кризи, індикативного планування економічної системи та
підтримки реального сектору економіки України.

