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Додаток 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Затверджено рішенням Комітету 

                                                                                                                                                                                                                                       від «25» січня 2021 року 

                                                                                                                                                                                                                       Протокол № 55 

 

П Л А Н  (орієнтовний) 

 роботи Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку 

на період п’ятої сесії дев’ятого скликання  

 

№№ 

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 

законопроекті

в 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. лютий 

2.  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. лютий 

3.  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. лютий 

4.  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 
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5.  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 

6.  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. 

 

березень 

7.  Пропозиції Президента України до Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» щодо уточнення окремих положень»  

(реєстр. № 2030 від 06.07.2020) 

 

розглянуто 13.07.2020 р., 

запропоновано 

рекомендувати Верховній 

Раді України визначитись 

шляхом голосування щодо 
зазначеного питання 

 

Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. лютий 

8.  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) 

 

лютий Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. 

Докієнко Л.О. 

березень 

9.  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) 

 

лютий  Наталуха Д.А. Кравченко М.М. 

Репринцева О.В. 

березень 

10.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів      України     щодо   ресторанного   господарства 

(реєстр. № 2136 від 12.09.2019) (друге читання) 

 

розглянуто 03.06.2020, 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ та 
рекомендувати прийняти у 

другому читанні та в цілому 
як Закон з техніко-

юридичним опрцюванням 
 

Тарута С.О. Конєва І.В. лютий 

11.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з метою захисту майнових прав осіб, які 

лютий Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. березень 
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придбали квартири та нежитлові приміщення в об'єктах 

незавершеного будівництва (реєстр. № 2139 від 12.09.2019) 

 

12.  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) 

 

лютий Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. 

Терегейло Ю.В. 

березень 

13.  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) 

 

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

14.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо визначення системи ціноутворення в 

будівництві автомобільних доріг загального користування 

(доопрацьований), (реєстр. № 2234 від 04.11.2020) 

 

розглянуто 07.12.2020, 

запропоновано внести на 
розгляд ВРУ, рекомендувати 

включити його до ПД сесії 
ВРУ та за результатами 

розгляду у першому читанні 

прийняти за основу 

Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. лютий 

15.  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) 

 

лютий Наталуха Д.А Конєва І.В. березень 

16.  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) 

(повторне друге читання) 

 

розглянуто 30.09.2020,  
запропоновано 

рекомендувати ВРУ за 
результатами розгляду у 

повторному другому читанні 
прийняти в другому читанні 

та в цілому з техніко-
юридичним опрацюванням  

Наталуха Д.А Дюбенко А.В. 

Куріненко Ю.Б. 

лютий 

17.  Проект Закону про спеціальну (вільну) економічну зону 

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

 

лютий Наталуха Д.А Кравченко М.М. 

Репринцева О.В 

березень 

18.  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 

лютий Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. березень 
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структурні утворення політичної партії (реєстр. № 2449 від 

15.11.2019) 

 

19.  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 

20.  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 

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

від 25.11.2019) (друге читання) 

 

березень Підласа Р.А. Дюбенко А.В. квітень 

22.  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 

23.  Проект Закону про внесення змін до законодавчих актів 

України щодо забезпечення прозорості реалізації майна 

(реєстр. № 2555 від 06.12.2019) 
 

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

24.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення прозорості реалізації 

майна (реєстр. № 2555-1 від 19.12.2019) 

 

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

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

публічні закупівлі" щодо вдосконалення публічних 

закупівель (реєстр. № 2563 від 10.12.2019) 

 

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

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

публічні закупівлі" щодо вдосконалення публічних 

закупівель (реєстр. № 2563-1 від 02.01.2020) 

 

березень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. квітень 
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27.  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) 
 

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

28.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (реєстр. № 2623 від 18.12.2019) 

 

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

29.  Проект Закону про внесення змін і доповнень до деяких 

законів України з метою вдосконалення цивільного 

законодавства (реєстр. № 2635 від 19.12.2019) 

 

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

30.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства щодо статусу арбітражного 

керуючого (реєстр. № 2647 від 20.12.2019) 

 

березень Мовчан О.В.  Дюбенко А.В. квітень 

31.  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) 

 

березень Підласа Р.А. Терегейло Ю.В. квітень 

32.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо конкуренційно-антимонопольну реформу 

(реєстр.№  2730 від 14.01.2020) 
 

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

33.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо конкуренційно-антимонопольної реформи  

(реєстр .№  2730-1 від 31.01.2020) 
 

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

34.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо конкуренційно-антимонопольну реформу 

(реєстр .№  2730-2 від 31.01.2020) 
 

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

35.  Проект Закону про економічний паспорт українця  

(реєстр .№  2754 від 16.01.2020) 
 

березень Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. квітень 
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36.  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) 

 

березень Наталуха Д.А. Терегейло Ю.В. квітень 

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

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції" (реєстр .№  2781 від 17.01.2020) 

розглянуто 09.09.2020, 

рекомендовано 
внести на розгляд ВРУ та 

рекомендувати за 

результатами розгляду у 
першому читанні прийняти 

його за основу 

 

Наталуха Д.А. Терегейло Ю.В. 

Бондар Ю.М. 

лютий 

38.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв'язку з завершенням антитерористичної 

операції та проведенням операції Об'єднаних сил 

(реєстр .№  2783 від 17.01.2020) 
 

розглянуто 16.09.2020, 
рекомендовано 

внести на розгляд ВРУ та 

рекомендувати за 
результатами розгляду у 

першому читанні прийняти 
його за основу 

 

Шевченко Є.В. Терегейло Ю.В. 

Бондар Ю.М. 

лютий 

39.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства щодо вдосконалення процедур 

банкрутства державних підприємств оборонно-

промислового комплексу (реєстр .№  2786 від 20.01.2020) 

 

березень Мовчан О.В. Дюбенко А.В. квітень 

40.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства щодо вдосконалення процедур 

банкрутства державних підприємств оборонно-

промислового комплексу (реєстр .№  2786-1 від 05.02.2020) 

 

березень Мовчан О.В. Дюбенко А.В. квітень 

41.  
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон" (реєстр .№  3024 від 06.02.2020) 

 

березень Наталуха Д.А. Кравченко М.М. квітень 

42.  Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

приватизацію державного житлового фонду" щодо надання 

можливості приватизації житлового фонду, що перебуває в 

комунальній власності (реєстр .№  3031 від 07.02.2020) 

(повторне перше читання) 

березень Мовчан О.В. Докієнко Л.О. 

Гудова О.Ю. 

 

квітень 
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43.  Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України 

"Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності" щодо передачі мостів, шляхопроводів та інших 

штучних споруд транспортної інфраструктури міст та інших 

окремих населених пунктів (реєстр .№  3092 від 20.02.2020) 

 

березень Кисилевський Д.Д. Конєва І.В. квітень 

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

захист прав споживачів" (щодо гарантій правильного 

нарахування побутовим споживачам, кінцевим споживачам 

комунальних послуг вартості постачання природного газу, 

води, електричної, теплової енергії, комунальних послуг) 

(реєстр .№  3097 від 20.02.2020)  

 

березень Лічман Г.В. Куріненко Ю.Б. квітень 

45.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо гарантій правильного нарахування споживачам 

житлово-комунальних послуг вартості постачання 

природного газу, води, електричної, теплової енергії, 

комунальних послуг та скасування нарахування пені за 

несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні 

послуги (реєстр .№  3097-1 від 10.03.2020) 

 

березень Лічман Г.В. Куріненко Ю.Б. квітень 

46.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо обов'язковості перебування у громадянстві України 

членів наглядових (спостережних) рад суб'єктів 

господарювання державного сектору економіки та 

встановлення максимального розміру винагороди для членів 

цих наглядових (спостережних) рад (реєстр .№  3119 від 

24.02.2020) 
 

березень Буймістер Л.А. Конєва І.В. квітень 

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

Антимонопольний комітет України" та деяких інших 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

органів Антимонопольного комітету (реєстр .№  3132 від 

27.02.2020) (повторне друге читання) 
 

розглянуто 25.01.2021,  
запропоновано 

рекомендувати ВРУ за 
результатами розгляду у 

повторному другому читанні 

прийняти в другому читанні 
та в цілому з техніко-

юридичним опрацюванням 

Буймістер Л.А. Прокопенко Р.Б. лютий 

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

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

березень Колтунович О.С. Бондаренко О.А. квітень 
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підприємців та громадських формувань" щодо надання 

правових інструментів для боротьби з рейдерством та зміни 

порядку доступу до відомостей, які містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (реєстр .№  3179 від 

05.03.2020) 
 

49.  Проект Закону про вільну економічну зону та спеціальний 

режим інвестиційної діяльності у Херсонській області 

(реєстр .№  3183 від 06.03.2020) 
 

березень Марчук І.П. Кравченко М.М. 

Репринцева О.В. 

квітень 

50.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

громадян із представництва у наглядових радах та органах 

правління державних унітарних підприємств, господарських 

товариств та державних банків (реєстр .№  3193 від 

06.03.2020) 
 

березень Наталуха Д.А. Конєва І.В. квітень 

51.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

громадян із представництва у наглядових радах та органах 

правління державних унітарних підприємств, господарських 

товариств та державних банків та справедливого 

формування і ефективної діяльності таких наглядових рад із 

врахуванням національних інтересів України  

(реєстр .№  3193-1 від 17.03.2020) 
 

березень Наталуха Д.А. Конєва І.В. квітень 

52.  Проект Закону про засади державної підтримки нових 

інвестицій в Україну (реєстр .№  3201 від 12.03.2020) 

 

Розглянуто 16.07.2020 р., 
запропоновано 

внести на розгляд ВРУ, 
включити його до ПД сесії 

ВРУ та, оскільки Комітетом 
не досягнуто згоди щодо 

зазначеного законопроекту, 
рекомендувати ВРУ 

відповідно до частини 
четвертої статті 111 Закону 

України "Про Регламент 
Верховної Ради України"  
визначитись щодо нього 

шляхом голосування 

Марчук І.П. Кравченко М.М. 

 

лютий 
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53.  Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

публічні закупівлі" щодо вжиття невідкладних заходів у 

боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 

(реєстр .№  3213 від 13.03.2020) 
 

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

54.  Проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України 

"Про публічні закупівлі" щодо скасування тендерних 

процедур для закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і 

робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних 

заходів при виникненні інфекційних та масових 

неінфекційних захворювань (реєстр .№  3217 від 16.03.2020) 

 

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

55.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо 

скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про 

спільну інвестиційну діяльність) (реєстр .№  3221 від 

16.03.2020) 
 

березень Марчук І.П. Кравченко М.М. 

 

квітень 

56.  Проект Закону про тимчасові заходи щодо подолання 

негативних економічних наслідків поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 (реєстр .№  3225 від 

16.03.2020) 
 

березень Лічман Г.В. Кравченко М.М. квітень 

57.  Проект Закону про заходи на період установлення на 

території України карантину (реєстр .№  3234 від 

18.03.2020) 
 

березень Лічман Г.В. Кравченко М.М. квітень 

58.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, 

послуги, роботи першої необхідності недобросовісними 

суб'єктами господарювання під час правового режиму 

надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в 

Україні (реєстр .№  3253 від 20.03.2020) 

 

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

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

управління об'єктами державної власності" щодо розміру 

оплати діяльності членів наглядових рад державних 

унітарних підприємств та господарських товариств, у 

березень Колтунович О.С. Конєва І.В. квітень 
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статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі (реєстр .№  3328 від 13.04.2020) 

 

60.  Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону 

України "Про публічні закупівлі" (щодо проведення 

процедур закупівель в умовах загрози виникнення 

надзвичайної ситуації) (реєстр .№  3392 від 24.04.2020)  

 

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

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень" (реєстр .№  3393 від 27.04.2020)  

 

березень Підласа Р.А. Бондаренко О.А. квітень 

62.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон» щодо створення та 

функціонування вільних митних зон та митних складів 

(реєстр .№  3406 від 29.04.2020)  
 

березень Наталуха Д.А. Кравченко М.М. квітень 

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

оренду державного та комунального майна" щодо 

розташування технічних засобів телекомунікацій 

(реєстр .№  3410 від 29.04.2020)  
 

березень Мовчан О.В. Докієнко Л.О. квітень 

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

оренду державного та комунального майна" щодо 

розширення переліку юридичних осіб, які мають право на 

отримання в оренду державного та комунального майна без 

проведення аукціону (реєстр .№  3451 від 08.05.2020) 

 

березень Наталуха Д.А. Докієнко Л.О. квітень 

65.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо впровадження договірного порядку 

надання дозволу на кабельну ретрансляцію 

(реєстр .№  3455 від 08.05.2020) 
 

березень Наталуха Д.А. Докієнко Л.О. квітень 

66.  Проект Закону про внесення змін до статті 113 Закону 

України "Про управління об'єктами державної власності" 

щодо вимог до кандидатів на посаду незалежного члена 

наглядової ради (реєстр .№  3487 від 15.05.2020) 

квітень Наталуха Д.А. Конєва І.В. травень 
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67.  Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України 

щодо виконавчих органів юридичних осіб та покращення 

інвестиційної політики (реєстр .№  3496 від 18.05.2020) 

(друге читання) 

 

квітень Наталуха Д.А. Дюбенко А.В. травень 

68.  Проект Закону про внесення змін до Господарського 

кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах 

до статуту товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю (реєстр .№  3497 від 18.05.2020) 

(друге читання) 

 

розглянуто 15.12.20, 

рекомендовано ВРУ за 
результатами розгляду в 

другому читанні прийняти у 

другому читанні та в цілому 
з техніко-юридичним 

опрацюванням 
 

Наталуха Д.А. Дюбенко А.В. лютий 

69.  Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення законодавства стосовно 

ведення господарської діяльності (реєстр .№  3501 від 

19.05.2020) 
 

квітень Наталуха Д.А. Дюбенко А.В. травень 

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

зовнішньоекономічну діяльність" щодо заборони імпорту 

фуа-гра (реєстр .№  3580 від 03.06.2020) 

 

квітень Наталуха Д.А. Кравченко М.М. травень 

71.  Проект Закону про Установу бізнес-омбудсмена в Україні 

(реєстр .№  3607 від 05.06.2020) 
 

розглянуто 26.06.2020 р., 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ,  рекомендувати   
включити його до ПД сесії 

ВРУ та за результатами 
розгляду  у першому читанні 

прийняти за основу, 
скоротивши строк подання 

зауважень і пропозицій 
наполовину 

 

Кисилевський Д.Д. Кравченко М.М. лютий 

72.  Проект Закону про внесення зміни до пункту 72 Розділу V 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

приватизацію державного і комунального майна"  

(реєстр .№  3616 від 09.06.2020) 
 

квітень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. травень 
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73.  Проект Закону про рієлтерську діяльність в Україні 

(реєстр .№  3618 від 09.06.2020) 
 

 

розглянуто 26.06.2020 р., 
запропоновано внести на 

розгляд ВРУ,  рекомендувати   
включити його до ПД сесії 

ВРУ та за результатами 
розгляду  у першому читанні 

прийняти за основу 
 

Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. лютий 

74.  Проект Закону про внесення зміни до підпункту 8 пункту 8 

розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо фінансування 

додаткових доплат працівникам сфери соціального захисту 

населення (реєстр .№  3626 від 10.06.2020) 

 

квітень Наталуха Д.А. Кравченко М.М. травень 

75.  Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових 

комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів 

(частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту (реєстр .№  3688 від 18.06.2020) 

 

квітень Наталуха Д.А. Конєва І.В. травень 

76.  Проект Закону про спеціальну (вільну) економічну зону 

туристсько-рекреаційного типу "Туристичне Закарпаття" 

(реєстр .№  3701 від 19.06.2020) 
 

квітень Наталуха Д.А. Кравченко М.М. травень 

77.  Проект Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і 

перехідні положення" Закону України "Про публічні 

закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення 

закупівель без використання електронної системи 

закупівель) (реєстр .№  3715 від 22.06.2020) 

 

розглянуто 09.09.20, 

рекомендовано внести на 

розгляд ВРУ та за 
результатами розгляду у 

першому читанні прийняти 

за основу і в цілому як Закон 
з техніко-юридичним 

опрацюванням 

 

Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. лютий 

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

публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого 

розвитку та модернізації вітчизняної промисловості 

(реєстр .№  3739 від 24.06.2020) (друге читання) 
 

розглянуто 07.12.20, 

рекомендовано ВРУ 

прийняти у другому читанні 
та в цілому з техніко-

юридичним опрцюванням 
 

 

Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. лютий 
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79.  Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України 

"Про приватизацію державного і комунального майна" щодо 

віднесення до об’єктів державної і комунальної власності, 

які не підлягають приватизації, єдиних майнових комплексів 

державних та комунальних підприємств, які за результатами 

фінансово-господарської діяльності протягом останніх 

п’яти звітних років в повному обсязі виконували показники 

фінансового плану в частині отримання прибутку 

(реєстр .№  3747 від 25.06.2020) 

 

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

80.  Проект Закону про внесення зміни до статті 18 "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про управління об'єктами 

державної власності" щодо забезпечення додаткових 

економічних гарантій у зв'язку з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та встановленням карантину 

(реєстр .№  3763 від 01.07.2020) 

квітень Наталуха Д.А. Конєва І.В. травень 

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

Антимонопольний комітет України" щодо збільшення 

кількості державних уповноважених та забезпечення роботи 

органу оскарження (реєстр .№  3779 від 02.07.2020) 

 

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

82.  Проект Закону Про внесення змін до Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» щодо державних 

уповноважених і приведення норм закону у відповідність із 

Конституцією України (реєстр .№  3779-1 від 20.07.2020) 

 

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

83.  Проект Закону про внесення змін до Господарського 

кодексу України щодо обмеження права державних 

підприємств залучати кредити, які можуть загрожувати 

національній безпеці (реєстр .№  3810 від 08.07.2020) 

 

квітень Наталуха Д.А. Конєва І.В. травень 

84.  Проект Закону про внесення зміни до статті 18 "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про управління об'єктами 

державної власності" щодо забезпечення додаткових 

економічних гарантій у зв'язку з поширенням гострої 

квітень Наталуха Д.А. Конєва І.В. травень 
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респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та запровадженням карантину 

(реєстр .№  3820 від 09.07.2020) 
 

85.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо присвоєння та використання офіційної 

електронної адреси 

(реєстр .№  3861 від 16.07.2020) 
 

квітень Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. травень 

86.  Проект Закону про забезпечення державної підтримки для 

підприємств, що займаються глибинною переробкою 

деревини 

(реєстр .№  3865 від 16.07.2020) 
 

квітень Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. травень 

87.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо забезпечення ефективного управління 

корпоративними правами держави 

(реєстр .№  3877 від 16.07.2020) 
 

квітень Наталуха Д.А. Конєва І.В. травень 

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

технічні регламенти та оцінку відповідності" щодо визнання 

Україною результатів робіт Європейського Союзу з оцінки 

відповідності продукції 

(реєстр .№  3904 від 17.07.2020) 
 

квітень Наталуха Д.А. 

Підласа Р.А. 

Терегейло Ю.В.  травень 

89.  Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності" щодо питання 

взаємного визнання оцінки відповідності та прийнятності 

промислових товарів з Європейським Союзом 

(реєстр .№  3904 -1 від 04.08.2020) 
 

квітень Наталуха Д.А. 

Підласа Р.А. 

Терегейло Ю.В.  травень 

90.  Проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві 

та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

квітень Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. травень 
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(COVID-19)" щодо оплати праці медичних та інших 

працівників закладів охорони здоров'я 

(реєстр .№  3905 від 17.07.2020) 
 

91.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі» щодо вдосконалення правового 

регулювання предмету закупівель  

(реєстр .№  3954 від 04.08.2020) 
 

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

92.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо управління державними унітарними 

підприємствами та господарськими товариствами, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 

належить державі 

(реєстр .№  3955 від 04.08.2020) 
 

квітень Підласа Р.А. Конєва І.В. травень 

93.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо врегулювання окремих відносин з використання 

комунального майна 

(реєстр .№  3996 від 20.08.2020) 
 

квітень Мовчан О.В. Терегейло Ю.В. 

Бондар Ю.М. 

травень 

94.  Проект Закону про програми надзвичайних економічних 

заходів з протидії негативному впливу пандемії 

коронавірусу COVID-19 на економіку України 

(реєстр .№  4008 від 01.09.2020) 
 

квітень Кисилевський Д.Д. Гаврилів Р.М. травень 

95.  Проект Закону про перелік об'єктів права державної 

власності, що не підлягають приватизації 

(реєстр .№  4020 від 02.09.2020) 

 

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

96.  Проект Закону про відновлення переліку об'єктів права 

державної власності, що не підлягають приватизації 

(реєстр .№  4020-1 від 22.09.2020) 

 

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

97.  Проект Закону про перелік об’єктів права державної 

власності, що не підлягають приватизації 

(реєстр .№  4020-2 від 22.09.2020) 

 

квітень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. травень 
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98.  Проект Закону про перелік об’єктів права державної 

власності, що не підлягають приватизації 

(реєстр .№  4020-3 від 22.09.2020) 

 

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

99.  Проект Закону про внесення змін до Господарського 

кодексу України щодо усунення суперечностей та 

уточнення визначень оренди майна та лізингу 

(реєстр .№  4076 від 08.09.2020) 
 

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

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

географічні назви" щодо удосконалення діяльності, 

пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, 

реєстрацією, використанням та збереженням географічних 

назв 

(реєстр .№  4079 від 10.09.2020) 

 

розглянуто  19.11.2020, 
рекомендовано 

внести на розгляд ВРУ, 
рекомендувати включити 
його до порядку денного 

сесії Верховної Ради України 
та за результатами розгляду 

у першому читанні прийняти 
за основу 

Кицак Б.В. Бондаренко О.А. лютий 

101.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів у сфері антимонопольної політики, деолігархізації та 

забезпечення добросовісної конкуренції 

(реєстр .№  4122 від 18.09.2020) 

 

травень Буймістер Л.А. Докієнко Л.О. червень 

102.  Проект Закону про захист від демпінгового імпорту 

(реєстр .№  4132 від 21.09.2020) 
 

травень Підласа Р.А. Гаврилів Р.М. червень 

103.  Проект Закону про захист від субсидованого імпорту 

(реєстр .№  4133 від 21.09.2020) 

 

травень Підласа Р.А. Гаврилів Р.М. червень 

104.  Проект Закону про захисні заходи 

(реєстр .№  4134 від 21.09.2020) 

 

травень Підласа Р.А. Гаврилів Р.М. червень 

105.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів у сфері торговельного захисту 

(реєстр .№  4141 від 22.09.2020) 
 

травень Кисилевський Д.Д. Гаврилів Р.М. червень 

106.  Проект Закону про внесення змін до Господарського 

кодексу України щодо узгодження з положеннями 

Цивільного кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів 

травень Марчук І.П. Дюбенко А.В. червень 
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(реєстр .№  4164 від 29.09.2020) 

 

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

приватизацію державного і комунального майна" щодо 

захисту інтересів територіальних громад 

(реєстр .№  4166 від 29.09.2020) 

 

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

108.  Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в 

електронному вигляді 

(реєстр .№  4185 від 02.10.2020) 

 

травень Лічман Г.В. Куріненко Ю.Б. червень 

109.  Проект Закону про ринок деревини 

(реєстр .№  4197 від 07.10.2020) 
 

травень Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. червень 

110.  Проект Закону про ринок деревини  

(реєстр .№  4197-1 від 26.10.2020) 

 

травень Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. червень 

111.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів з питань врегулювання діяльності наглядових рад 

акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 

50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також 

акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, 

паїв) якого знаходяться у статутних капіталах 

господарських товариств, частка держави в яких становить 

100 відсотків 

(реєстр .№  4199 від 08.10.2020) 

 

травень Буймістер Л.А. Конєва І.В. червень 

112.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо реформування наглядових рад для забезпечення 

належного та ефективного управління корпоративними 

правами держави 

(реєстр .№  4199-1 від 26.10.2020) 

 

травень Буймістер Л.А. Конєва І.В. червень 

113.  Проект Закону про обчислення часу в Україні 

(реєстр .№  4201 від 09.10.2020) 

 

травень Колтунович О.С. Бондаренко О.А. червень 
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114.  Проект Закону про обчислення часу на території України 

(про застосування українського часу) 

(реєстр .№  4201-1 від 22.10.2020) 

 

травень Колтунович О.С. Бондаренко О.А. червень 

115.  Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності"  

(реєстр .№  4209 від 12.10.2020) 

 

травень Лічман Г.В. Терегейло Ю.В. червень 

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

публічні закупівлі" щодо забезпечення безпеки атомних 

енергоблоків (реєстр .№  4216 від 13.10.2020) 

 

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

117.  Проект Закону про внесення змін до законодавчих актів 

України щодо дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності та спрощення доступу на ринки 

(реєстр .№  4219 від 15.10.2020) 

 

травень Лічман Г.В. Терегейло Ю.В. 

Бондар Ю.М. 

червень 

118.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо врегулювання окремих питань процедур 

банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби COVID-19 

(реєстр .№  4220 від 15.10.2020) 

 

червень Буймістер Л.А. Дюбенко А.В. липень 

119.  Проект Закону про саморегулювання господарської та 

професійної діяльності 

(реєстр .№  4221 від 15.10.2020) 

 

розглянуто  19.11.2020, 
рекомендовано 

внести на розгляд ВРУ, 
рекомендувати включити 
його до порядку денного 

сесії Верховної Ради України 
та за результатами розгляду 

у першому читанні прийняти 
за основу 

 

Лічман Г.В. Бондаренко О.А. лютий 

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

публічні закупівлі" щодо уникнення зловживань замовників 

при оприлюдненні інформації та щодо прав учасників 

закупівель 

(реєстр .№  4231 від 19.10.2020) 

 

червень Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б. липень 
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121.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо сприяння сплати податку на доходи 

фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за 

фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу 

юридичної особи 

(реєстр .№  4239 від 20.10.2020) 

 

червень Колтунович О.С. Дюбенко А.В. липень 

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

запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації" 

(реєстр .№  4274 від 26.10.2020) 

 

червень Кисилевський Д.Д. Гаврилів Р.М. липень 

123.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо стимулювання розвитку енергосервісу 

(реєстр .№  4274-1 від 11.11.2020) 

 

червень  Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. липень 

124.  Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону 

України "Про публічні закупівлі" 

(реєстр .№  4332 від 05.11.2020) 

 

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

125.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної 

галузі 

(реєстр .№  4344 від 09.11.2020) 

 

червень Марчук І.П. Кравченко М.М. 

Докієнко Л.О. 

липень 

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

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань" щодо забезпечення 

діяльності професійних спілок 

(реєстр .№  4390 від 17.11.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Бондаренко О.А. липень 

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

публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів 

України щодо посилення контролю та відповідальності за 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель, 

червень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. липень 
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забезпечення належного захисту прав учасників публічних 

закупівель 

(реєстр .№  4394 від 17.11.2020) 

 

128.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства 

(реєстр .№  4409 від 20.11.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Дюбенко А.В. липень 

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

індустріальні парки" щодо спрощення створення та 

стимулювання діяльності індустріальних парків 

(реєстр .№  4416 від 24.11.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. липень 

130.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

індустріальні парки», спрямованих на залучення інвестицій 

в промисловий сектор економіки шляхом запровадження 

стимулів в індустріальних парках 

(реєстр .№  4416-1 від 10.12.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Гаврилів Р.М. липень 

131.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо складу керівників і членів наглядових 

рад державних унітарних підприємств та господарських 

товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків 

акцій (часток) належать державі, та розміру їх винагороди 

(реєстр .№  4427 від 26.11.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Конєва І.В. липень 

132.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» щодо державної підтримки 

культури, креативних індустрій та туризму 

(реєстр .№  4474 від 08.12.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Терегейло Ю.В. 

Лукашевич Т.С. 

липень 

133.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі» щодо спрощення деяких процедур 

закупівлі 

(реєстр .№  4497 від 15.12.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. липень 
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134.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо імплементації положень законодавства 

Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та 

запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках 

(реєстр .№  4503 від 16.12.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Докієнко Л.О.  
липень 

135.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо імплементації положень законодавства 

Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та 

запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках 

(реєстр .№  4503-1 від 31.12.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Докієнко Л.О. липень 

136.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення та підвищення прозорості ефективного 

управління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав 

(реєстр .№  4537 від 24.12.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Терегейло Ю.В. 

Бондар Ю.М. 

липень 

137.  Проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» щодо приватизації 

об'єктів великої приватизації 

(реєстр .№  4543 від 24.12.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. липень 

 

138.  Проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» щодо заборони 

приватизації об'єктів великої приватизації 

(реєстр .№  4543-1 від 12.01.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. липень 

 

139.  Про внесення змін до Закону України «Про Фонд 

державного майна України» та інших законодавчих актів 

України щодо сприяння залученню інвестицій в процесі 

приватизації та оренди державного і комунального майна 

(реєстр .№  4572 від 04.01.2020) 

 

червень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. липень 
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140.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» щодо вдосконалення 

законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

(реєстр .№  4620 від 21.01.2021) 

 

червень Наталуха Д.А. Кравченко М.М. липень 

141.  Проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України 

«Про публічні закупівлі» щодо захисту прав побутових 

споживачів природного газу 

(реєстр .№  4639 від 21.01.2021) 

 

травень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. червень 

142.  Проект Постанови про невідкладні заходи щодо подолання 

критичного стану в економіці та соціальній сфері України 

(реєстр.№ 3211 від 13.03.2020) 

 

березень Колтунович О.С. Бондар Ю.М. березень 

143.  Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів 

України щодо звільнення Л. Шимана з посади генерального 

директора Державного підприємства «Науково-виробниче 

об'єднання «Павлоградський хімічний завод» 

(реєстр.№ 3346 від 16.04.2020) 

 

березень Кисилевський Д.Д. Гаврилів Р.М. березень 

144.  Проект Постанови про звіт Антимонопольного комітету 

України за 2019 рік 

(реєстр .№  3855 від 15.07.2020) 

Розглянуто 13.07.2020 р., 
запропоновано 

рекомендувати Верховній 
Раді України розглянути звіт 

і взяти до відома 
 

Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. лютий 

145.  Проект Постанови про зменшення вартості ліків шляхом 

ліквідації несправедливих і корупційних націнок 

(реєстр .№  3886 від 17.07.2020) 
 

березень Наталуха Д.А Гаврилів Р.М. березень 

146.  Проект Постанови про державне регулювання цін на 

вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

(реєстр .№  4494 від 14.12.2020) 
 

березень Наталуха Д.А. Бондаренко О.В. березень 

147.  Проект Постанови про заходи спрямовані на націоналізацію 

Приватного акціонерного товариства «Центральна 

збагачувальна фабрика «Мирноградська» 

(реєстр .№  4549 від 28.12.2020) 

березень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б. березень 
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Розділ II. 

 Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої 

пропозиції 

 

 

   згідно 
затвердженого 

порядку денного 
п’ятої сесії 

 Розділ ІІІ.     

 

Питання, які передбачається розглянути на виїзних 

засіданнях Комітету (з зазначенням дати і місця 

проведення засідань) 

 

    

1. Напрямки подальшого реформування авіабудівної галузі  в 

Україні (ДП «Антонов», м. Київ) 

 

березень Кисилевський Д.Д. Гаврилів Р.М.  

2. Індустріальні парки в Україні: проблеми становлення та 

розвитку (м. Біла Церква) 

травень Кисилевський Д.Д. Гаврилів Р.М.  

      

 Розділ ІV.     

 Питання, які розглядаються Комітетом у порядку 

контролю за виконанням законів, постанов Верховної 

Ради, власних рішень 

 

    

1. Аналіз практики застосування Закону України «Про 

публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922- VIII 

 

 Мовчан О.В. Прокопенко Р.Б.  

2. Аналіз практики застосування Кодексу України з питань 

банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII 

 

 Наталуха Д.А. Дюбенко А.В.  

3. Аналіз практики застосування Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів та пального» від 3 грудня 2019 року № 318-IX 

 

 Наталуха Д.А. Докієнко Л.О.  

4. Аналіз практики застосування Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо створення 

національного органу інтелектуальної власності» від 16 

червня 2020 року № 703-IX 

 

 Підласа Р.А. Докієнко Л.О.  
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5. Аналіз практики застосування Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і 

промислові зразки та боротьби з патентними 

зловживаннями» від 21 липня 2020 року № 815-IX 

 

 Підласа Р.А. Бондар Ю.М.  

6. Аналіз практики застосування Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформи патентного законодавства» від 21 липня 2020 року 

№ 816-IX 

 

 Підласа Р.А. Терегейло Ю.В.  

 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) 

 

    

1. Парламентські слухання на тему: «Про засади державної 

політики сталого розвитку та прискореного економічного 

зростання України» 

 

квітень Тарута С.О. Гаврилів Р.М.  

2. Слухання у Комітеті на тему: «Негативна ситуація в 

авіаційній галузі України у зв’язку з поширенням 

коронавірусної інфекції  «COVID -19» та відсутність заходів 

підтримки галузі з боку Кабінету Міністрів України» (за 

пропозицією  народного   депутата   України    

Кінзбурської В.О.) 

 

лютий Кисилевський Д.Д. Гаврилів Р.М.  

3. Слухання у Комітеті на тему: «Ефективність та реалізація 

Урядом  Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» за 

участю представників Вестмінстерської фундації за 

демократію 

 

 

 

лютий Наталуха Д.А. Кравченко М.М.  
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 Розділ VІ.     

 Конференції, семінари, круглі столи, інші заходи, які 

будуть проводитись Комітетом або за його участю 

 

    

1. Участь у засіданнях колегій міністерств і відомств, які 

відносяться  до відання Комітету   

протягом  

всього періоду 

 Шестопалова В.П. 

 Гаврилів Р.М. 

 Кравченко М.М. 

 

2. Круглий стіл на тему: «Напрацювання окремих положень 

проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону 

України «Про приватизацію державного житлового фонду» 

щодо надання можливості приватизації житлового фонду, 

що перебуває в комунальній власності 

  

квітень Шевченко Є.В. Докієнко Л.О.  

3. Про інформацію та висновки Рахункової палати України березень Наталуха Д.А. Шестопалова В.П.  

4. Щорічний звіт Фонду  державного майна України квітень Наталуха Д.А. Прокопенко Р.Б.  

5. Щорічний звіт Антимонопольного Комітету України березень Наталуха Д.А. Докієнко Л.О.  

6. Про стан підготовки проекту Загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 

роки (на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 січня 2021 року № 15-р) 

 

лютий- 

березень 

Кисилевський Д.Д. Гаврилів Р.М.  

7. Робоча нарада щодо діяльності Державного космічного 

агентства України 

 

травень Кисилевський Д.Д. Гаврилів Р.М.  

8. Робоча нарада щодо діяльності Державного агентства 

резерву України 

 

квітень Наталуха Д.А. Бондаренко О.А.  

9. Робоча нарада щодо питання діяльності Антимонопольного 

комітету України по забезпеченню розвитку та захисту 

конкуренції на загальнодержавному ринку реалізації 

тютюнових виробів 

 

березень Підласа Р.А. Докієнко Л.О.  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ 

 

  

Д.А.НАТАЛУХА 

 

 

 


