ЗВІТ
Про роботу Комітету Верховної Ради України
з питань економічного розвитку
за період п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання
З метою реалізації поставлених завдань Комітетом з питань економічного
розвитку впродовж роботи п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання було організовано і проведено 19 засідань Комітету (з них 10 у
форматі відеоконференції), на яких розглянуто 117 питань (з яких 81 пов’язано
зі здійсненням законопроектної функції). Також організовано і проведено
засідання підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та
ефективного управління державним і комунальним майном, підкомітету з питань
регуляторної політики та підкомітету з питань промислової політики.
У звітному періоді Комітет було визначено головним з підготовки та
доопрацювання по 185 законопроектах і 37 проектах постанов.
Впродовж п’ятої сесії Комітетом опрацьовано та подано на розгляд
Верховної Ради України 63 законопроекти, з яких прийнято 9 законів України та
2 постанови Верховної Ради України, а саме:
Закон України «Про внесення змін до Господарського кодексу України
щодо усунення правових колізій у вимогах до статутів товариств з обмеженою
та додатковою відповідальністю» № 1183-IX від 03.02.2021;
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
повноважень

Антимонопольного

комітету України

у сфері

публічних

закупівель» № 1219-IX від 05.02.2021;
Закон України «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об’єктів великої
приватизації» № 1365-IX від 30.03.2021;
Закон України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» № 1419-IX
від 27.04.2021;
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Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції» для відновлення
законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання
кредитних послуг» № 1451-IX від 19.05.2021;
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі»
та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження
публічних закупівель» № 1530-IX від 03.06.2021;

Закон України «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 № 1599-IX

від 01.07.2021;
Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України
«Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення
економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та внесення змін
до деяких законодавчих актів України» № 1618-IX від 01.07.2021;

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист прав
споживачів» щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді» № 1603-IX від

01.07.2021;
Постанова Верховної Ради України «Про звільнення Петрашка І.Р. з
посади Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України» № 1447-IX від 18.05.2021;
Постанова Верховної Ради України «Про призначення Любченка О.М. на
посаду Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України»

№ 1458-IX від 20.05.2021.
Комітетом організовано і проведено 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)»;
«Розбудова ринку авторських прав в Україні – сучасні виклики захисту
прав авторів»;
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«Стратегічні орієнтири поглиблення торговельно-економічних відносин
України з країнами ЄС в умовах дії Угоди про асоціацію».
В рамках реалізації організаційної та контрольної функції Комітетом було
заслухано:
інформацію т.в.о. Голови Державного космічного агентства України
Лева М.О. щодо саботування запуску на навколоземну орбіту супутника «Січ 230 (2-1)» у 2021 році. Комітетом за участі Державного космічного агентства було
проведено робочу нараду і узгоджено зі SpaceX умови запуску супутника «Січ
2-30 (2-1)»;
інформацію члена Рахункової палати Іванової І.М. щодо звіту Рахункової
палати про результати аудиту ефективності управління Фондом державного
майна корпоративними правами держави, що мають фінансові наслідки для
державного бюджету;
звіт Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України Петрашка І.Р. про роботу Міністерства за 2020 рік;
звіт Голови Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів і захисту споживачів Магалецької В.В. за шість місяців роботи
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту
споживачів;
звіт т.в.о. Голови Державного агентства резерву України Барабаша М.О.
про запаси палива та готовності до збиральних робіт в Україні;
інформацію члена Рахункової палати Іванової І.М. щодо звіту Рахункової
палати про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2020
рік, що впливає на виконання державного бюджету;
звіт Голови Фонду державного майна України Сенниченка Д.В. про роботу
ФДМУ за 2020 рік;
звіт Голови Державного космічного агентства України Тафтая В.В. про
діяльність агентства;
звіт

Голови

правління

ПрАТ

Гашева Р.І. про діяльність товариства.

«Експортно-кредитного

агентства»
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Для здійснення законодавчих ініціатив, спрямованих на досягнення
прискореного економічного зростання країни та її інноваційного розвитку,
збільшення зайнятості і зростання добробуту населення, а також науководослідної діяльності з метою підготовки та проведення широкого громадського
обговорення моделі збалансованого розвитку України задля реалізації Україною
цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй та для об’єднання зусиль
щодо здійснення спільних проектів у сфері інноваційного розвитку національної
економіки та запровадження оптимальних рішень для підвищення ефективності
державної політики України Комітет ініціював і підписав з вищими закладами
освіти Меморандум про співробітництво для розробки і реалізації системи
стратегічних та тактичних рішень для України.
З метою вивчення та аналізу важливих питань для законодавчого
врегулювання існуючих проблем в економіці у Комітеті було:
обговорено

засадничі

положення

та

ключові

напрями

проекту

Національної економічної стратегії -2030;
розглянуто актуальні питання економічного розвитку харчового сектору
за участю представників галузевих асоціацій товаровиробників;
проаналізовано причини та наслідки регулювання Урядом ринку пального,
вивчення стану справ та пошуку шляхів виходу із кризової ситуації, яка склалася
на ринку пального в Україні;
проведено робочу нараду щодо практики застосування державної
допомоги за законодавством Європейського Союзу;
проведено нараду за ініціативою об’єднання підприємств металургійної
галузі «Укрметалургпром» на тему забезпечення сировиною металургійних
підприємств та продовження дії мита на наступні 5 років;
проведено нараду з питань запуску супутника "Січ 2-30 (2-1)", перспектив
розвитку космічної галузі та про подальші плани діяльності Державного
космічного агентства України;
проведено засідання круглого столу на тему: «Розбудова ринку авторських
прав в Україні - сучасні виклики захисту прав авторів» за ініціативою
Всеукраїнської профспілки;
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проведено робочу нараду з обговорення проекту Закону України «Про
запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті
промислової діяльності».
З метою ефективного виконання законодавчої функції при Комітеті
створено:
робочу групу з доопрацювання проекту Закону України 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, забезпечення належного захисту
прав учасників публічних закупівель;
робочу групу з напрацювання законопроекту з питань реформування
законодавства в сфері наглядових рад і корпоративного управління.
робочу групу з доопрацювання проекту Закону України про внесення змін
до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення
інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в
індустріальних парках;
робочу групу з доопрацювання проекту Закону України «Про запобігання,
зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової
діяльності» № 4167.
З метою повноцінного виконання контрольної функції Комітету
підкомітетом з питань регулювання публічних закупівель та ефективного
управління державним і комунальним майном проведено робочу нараду з
керівництвом Рахункової палати та Фонду державного майна України щодо
розгляду звіту Рахункової палати України про результати аудиту ефективності
управління Фондом державного майна корпоративними правами держави, що
мають фінансові наслідки для державного бюджету за період 2019 року та 6
місяців 2020 року, затвердженого рішенням Рахункової палати від 27 жовтня
2020 року № 28-6.
Комітет з питань економічного розвитку, керуючись принципами
прозорості та підзвітності, публічно висловлює своє бачення ключових аспектів
економічної безпеки України, а також напрямків її дотримання. Тому за
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результатами проведених нарад, консультацій і круглих столів Комітетом
підготовлено та опубліковано доповідь «Щодо оновлення Стратегії економічної
безпеки України». Члени Комітету надавали свої зауваження та пропозиції на
всіх етапах підготовки оновленої версії документу і на сьогодні «Стратегія
економічної безпеки України на період до 2025 року» виноситься вже на рівень
Ради національної безпеки і оборони України.
За період п’ятої сесії дев’ятого скликання у Комітеті опрацьовано та
розглянуто 2415 листів і звернень громадян, підприємств, установ, організацій.
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 деякі заходи в Комітеті,
призупинено особистий прийом громадян та проведення інших публічних
заходів.

