ЗВІТ
Про проведену роботу Комітету Верховної Ради України
з питань економічного розвитку за період другої сесії дев’ятого
скликання
Комітет з питань економічного розвитку утворено згідно з Постановою
Верховної Ради України № 19-IX від 29 серпня 2019 року «Про перелік,
кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого
скликання».
До складу Комітету обрано 16 народних депутатів України: Наталуха Д.А.
(Голова

Комітету), Тарута С.О.

(перший

заступник Голови Комітету),

Підласа Р.А. (заступник Голови Комітету), Кисилевський Д.Д. (заступник
Голови Комітету),
Колтунович О.С.,

Буймістер Л.А.,
Кубів С.І.,

Давиденко В.М.,

Лічман Г.В.,

Марчук І.П.,

Кицак Б.В.,
Мовчан О.В.,

Приходько Б.В., Рущишин Я.І. (секретар Комітету), Скорик М.Л., Шевченко Є.В.
У складі Комітету відповідно до предметів відання було утворено шість
підкомітетів (рішення Комітету від 3 вересня 2019 року протокол № 1, від 18
вересня 2019 року протокол № 4):
- підкомітет з питань державної економічної політики (голова підкомітету
Колтунович О.С.);
- підкомітет з питань

регуляторної

політики

(голова підкомітету

Лічман Г.В.);
- підкомітет з питань

промислової

політики

(голова підкомітету

Шевченко Є.В.);
- підкомітет з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій (голова
підкомітету Марчук І.П.);
- підкомітет з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу
(голова підкомітету Буймістер Л.А.);
- підкомітет з питань регулювання публічних закупівель та ефективного
управління державним і комунальним майном (голова підкомітету
Мовчан О.В.).
Впродовж другої сесії дев’ятого скликання проведено 19 засідань
Комітету, на яких розглянуто 100 питань, з яких 73 пов’язано із здійсненням
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законопроектної функції. Комітетом опрацьовано та подано на розгляд
Верховної Ради України 43 законопроекти, з яких прийнято 15 законів України
та 4 постанови Верховної Ради України, а саме:
Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна»;
Закон України «Про концесію»;
Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України
«Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації»;
Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових
виробів»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
державного регулювання космічної діяльності»;
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні
закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення
публічних закупівель»;
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні
закупівлі» у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного
газу;
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
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алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації
діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду»;
Закон України про внесення змін до розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо забезпечення
можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими
організаціями, що здійснюють закупівлі;
Постанова Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України»;
Постанова Верховної Ради України «Про призначення Сенниченка Д.В. на
посаду Голови Фонду державного майна України»;
Постанова Верховної Ради України «Про заслуховування звіту Голови
Антимонопольного комітету України»;
Постанова Верховної Ради України «Про визначення представника
Верховної Ради України до складу конкурсної комісії для визначення складу
наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне
агентство».
За період другої сесії дев’ятого скликання у Комітеті опрацьовано та
розглянуто 1700 листів і звернень громадян, підприємств, установ, громадських
організацій.
Окрім цього, громадяни мали можливість звернутися до керівництва
Комітету на особистих прийомах, порядок організації та проведення яких
затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 6 лютого 2008
року № 224 і які проводяться згідно з графіком особистого прийому громадян у
Верховній Раді України.
На особистому прийомі до керівництва Комітету звернулося 10 громадян,
за результатами якого були підготовлені відповідні листи.
У грудні 2019 року за ініціативою Комітету було організовано і проведено
Парламентські слухання на тему: «Побудова ефективної системи охорони
інтелектуальної власності в Україні». У зазначених слуханнях взяли участь
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понад 400 учасників з усіх регіонів країни, центральних і місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, народні депутати України,
науковці, галузеві експерти, автори, виконавці, винахідники тощо.
Під час слухань були обговорені проблеми вітчизняної системи охорони
інтелектуальної власності щодо визначення шляхів її вдосконалення значним
колом зацікавлених осіб. Було розглянуто проект Національної стратегії
розвитку сфери інтелектуальної власності, розробленої Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України за підтримки Всесвітньої
організації інтелектуальної власності, що полягає у посиленні інституційної
здатності нашої країни генерувати економічно ціннісні активи інтелектуальної
власності; налагодженні взаємодії органів державної влади, які в межах своєї
компетенції повинні сприяти ефективній охороні, комерціалізації та захисту
прав інтелектуальної власності; визначенні головних кроків України в напрямку
розбудови ефективної системи захисту прав у сфері інтелектуальної власності на
довгострокову перспективу.
Також в грудні 2019 року були проведені слухання у Комітеті на тему:
«Впровадження Концепції сталого розвитку України до 2030 року».
Крім того, з метою вивчення і аналізу громадської думки щодо найбільш
важливих питань законодавчого врегулювання існуючих проблем, особлива
увага приділялась проведенню круглих столів та громадських обговорень. Таких
заходів було проведено 6, а саме:
- круглий стіл на тему: «Чи потрібен Україні приватний космос?»;
- семінар, присвячений

тижню

космосу

у

світі

на

тему:

«Український космос: на перетині минулого з майбутнім»;
- нарада на тему: «Детінізація ринку металобрухту»;
- нарада на тему: «Середній бізнес: шляхи законодавчого стимулювання
розвитку виробництва в Україні»;
- публічне обговорення конкуренційно-антимонопольної реформи;
- круглий стіл на тему: «Детінізація ринку металургійної сировини та
операцій з металобрухтом».

