
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
(вул. Банкова, 5-7, кімната 214) 

 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 78 

 
30 вересня 2021р. 

14 год 30 хв. 

. 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Кубів С.І., Скорик М.Л. 

Онлайн: Тарута С.О., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Колтунович  О.С., Лічман Г.В., Марчук І.П., 

Мовчан  О.В., Магомедов М.С. 

 

Працівники секретаріату Комітету - Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Гудова О.Ю., Дехтярук  М.Б., Лукашевич Т.С. 

  

 

 

ЗАПРОШЕНІ:  

 

Онлайн 

 

  

САНЧЕНКО 

Олександр Володимирович 

 

- народний депутат України; 

 

ГОЛУБИЦЬКА 

Крістіна Ігорівна 

 

- заступниця Міністра економіки України; 

ПЕТАСЮК 

Лариса Володимирівна 

 

- заступниця Міністра культури та інформаційної 

політики України;  

СЕННИЧЕНКО 

Дмитро Володимирович 

 

- Голова Фонду державного майна України;  

ЄЛЕЙКО 

Тарас Ярославович 

 

- заступник Голови Фонду державного майна України; 

КУДІН 

Денис Ігоревич 

- заступник Голови Фонду державного майна України; 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Приходько  Б.В., Шевченко Є.В. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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ПАРСЕНТЬЄВ 

Микола Миколайович  

 

- Директор АТ "Одеський припортовий завод"; 

ЛУБЕННІКОВ 

Сергій Вікторович 

 

- в.о. директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий 

комбінат»; 

ІОНАНОВ 

Юрій Олександрович 

 

- директор ДП «Науково-дослідний агрокомбінат, 

виробничий «Пуща-Водиця»; 

БУСЬКО 

 Віктор Михайлович 

 

- директор АТ "Завод "Електроважмаш"; 

СОКОЛОВА  

Яніна Михайлівна 

 

- українська журналістка, громадська діячка;  

ТОПОЛЯ 

Тарас Володимирович 

- лідер гурту «Антитіла», співзасновник благодійного 

фонду «Вільні-ЮА». 

   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:  

 

1. Проект Закону України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації (реєстр. № 4020 від 02.09.2020) (друге читання). 

 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:  

2. Проект Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000 

від  15.09.2021)  

 

ІІІ. РІЗНЕ. 

 

 

 

Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував включити до порядку денного засідання 

Комітету два питання: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного 

управління (реєстр. № 5572) і заслухати це питання першочергово.  

2. У порядку парламентського контролю за приватизацією державного майна відповідно 

до статті 9 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна":  

            Результати діяльності Фонду державного майна України (ретроспективно) в частині 

приватизації об’єктів державної власності (2019 -2021 роки);  

            Оцінка діяльності Фонду державного майна України в частині управління об’єктами 

державної власності, а саме: АТ «Одеський припортовий завод»; ТОВ «Запорізький титано-

магнієвий комбінат»; ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця»; 

ДП «Завод «Електроважмаш». 
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СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо порядку денного 

засідання Комітету із запропонованими змінами. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету.  

 

                                                      «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., 

Кицак  Б.В., Рущишин Я.І., Колтунович  О.С., Лічман Г.В., Мовчан  О.В., 

Магомедов М.С., Скорик М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

 

          «утримався» – 0 

 

 

Рішення прийнято. 

 

 (Буймістер Л.А., Кубів С.І., Марчук І.П. не брали участі у голосуванні) 

 

 

 

Питання 1. 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського 

права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав 

організаціями колективного управління (реєстр. № 5572 від 27.05.2021), 

поданого народними депутатами України Потураєвим М.Р., 

Санченком  О.В. 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних 

прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління 

(реєстр. № 5572) представив народний депутат України Санченко О.В. 

 

В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –  

члени Комітету: Буймістер Л.А., Кубів С.І., Рущишин Я.І., Тарута С.О., Наталуха Д.А., 

Скорик  М.Л., народний депутат України Санченко О.В., заступниця Міністра економіки  

Голубицька К.І., заступниця Міністра культури та інформаційної політики України 

Петасюк  Л.В., українська журналістка, громадська діячка Соколова Я.М., лідер гурту 

«Антитіла», співзасновник благодійного фонду «Вільні-ЮА» Тополя Т.В. 

 

За результатами подальшого обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Внести проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору 

доходу від прав організаціями колективного управління (реєстр. № 5572) 

на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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                                                 «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Скорик М.Л.) 

 

                                                «проти» – 1 (Буймістер Л.А.) 

 

 «утримався» – 4 

 

(Кубів С.І., Магомедов М.С., Рущишин Я.І., Тарута С.О.) 

 

 

 Рішення прийнято.  
 

                     (Колтунович  О.С. не брав участі у голосуванні). 

 

 

 

 

                                                             Питання 2. 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону 

України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації (реєстр. № 4020) (друге читання). 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Мовчан О.В. 

 

За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Перенести розгляд проекту Закону України про перелік об'єктів права 

державної власності, що не підлягають приватизації (реєстр. № 4020) 

(друге читання) на наступне засідання Комітету. 

 

                                                 «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кубів  С.І., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Магомедов М.С., Скорик М.Л.) 

 

                                                «проти» – 0  

 «утримався» – 0 

 

 

 Рішення прийнято.  
 

 (Буймістер Л.А., Колтунович  О.С., Підласа  Р.А. не брали участі у 

голосуванні). 

 

                                                                

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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                                                               Питання 3. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо пропозицій народних 

депутатів України – членів Комітету до проекту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 6000 від  15.09.2021), 

поданого Кабінетом Міністрів України.          

 

За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Підтримати пропозиції народних депутатів України – членів Комітету 

до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 

рік" (реєстр. № 6000), направити їх відповідно до статті 156 Закону 

України "Про Регламент Верховної Ради України" до Комітету з питань 

бюджету, а також до Кабінету Міністрів України (Пропозиції 

додаються). 

  

                                                 «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кубів  С.І., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Магомедов М.С., Скорик М.Л.) 

 

                                                «проти» – 0 

 

 «утримався» – 0 

 

 Рішення прийнято.  
 

 (Буймістер Л.А., Колтунович  О.С., Підласа  Р.А. не брали участі у 

голосуванні). 

 

 

 

Питання 4. 

 

У порядку парламентського контролю за приватизацією державного майна відповідно 

до статті 9 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»: 

1. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регулювання публічних 

закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном 

Мовчана О.В. щодо результатів діяльності Фонду державного майна 

України (ретроспективно) в частині приватизації об’єктів державної 

власності (2019 -2021 роки). 

 

Інформацію щодо результатів діяльності Фонду державного майна України в частині 

приватизації об’єктів державної власності представив Голова Фонду державного майна 

України Сенниченко Д.В. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Мовчан О.В., Скорик М.Л., Голова Фонду державного майна 

України Сенниченко Д.В., заступник Голови Фонду державного майна України Єлейко Т.Я. 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html


 6 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» інформацію щодо 

результатів діяльності Фонду державного майна України в частині 

приватизації об’єктів державної власності (2019 -2021 роки) взяти до 

відома, врахувавши  зауваження, висловлені народними депутатами 

України - членами Комітету на засіданні Комітету. 

 

2. Підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та 

ефективного управління державним і комунальним майном і надалі 

здійснювати аналіз щодо питань, визначених частиною другою статті 9 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 

                                                 «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кубів  С.І., Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., Марчук І.П., 

Мовчан  О.В., Магомедов М.С., Скорик М.Л.) 

 

                                                «проти» – 0 

 «утримався» – 0 

 

 Рішення прийнято.  
 

 (Буймістер Л.А., Підласа  Р.А. не брали участі у голосуванні). 

 

                                                                             

                                                                                   2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регулювання публічних 

закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном 

Мовчана О.В. щодо оцінки діяльності Фонду державного майна України 

в частині управління об’єктами державної власності, а саме: 

АТ  «Одеський припортовий завод». 

 

                

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Тарута С.О., Наталуха Д.А., Мовчан О.В., Скорик М.Л.,  Кубів С.І., Голова Фонду 

державного майна України Сенниченко Д.В., заступник Голови Фонду державного майна 

України Кудін  Д.І., представник профспілкового комітету АТ «Одеський припортовий завод». 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України спрямувати та 

скоординувати діяльність Фонду державного майна України у сфері 

приватизації державного майна в частині сприяння залученню 

недержавних інвестицій в об’єкти державного сектору економіки та 

оцінки ризиків порушення принципів верховенства права і положень 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 

2. Звернути увагу Фонду державного майна України на неухильність 

дотримання законодавства в процесі приватизації, зокрема наказу 

ФДМУ від 08 червня 2018 року № 767 «Про прийняття рішення про  

приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства 

«Одеський припортовий завод». 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України спрямувати та 

скоординувати діяльність Фонду державного майна України у сфері 

приватизації АТ «Одеський припортовий завод» з урахуванням 

стратегічного значення цього підприємства для економіки України і 

продовольчої безпеки держави. 

 

4. Звернутись до Державної фіскальної служби України щодо 

повернення АТ «Одеський припортовий завод» надмірно сплаченого 

підприємством податку на прибуток. 

 

5. Взяти до відома звіт Фонду державного майна України щодо ситуації 

навколо АТ «Одеський припортовий завод». 

 

                                                 «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кубів  С.І., Підласа  Р.А., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., Марчук І.П., 

Мовчан  О.В., Скорик М.Л.) 

 

                                                «проти» – 0 

 «утримався» – 0 

 

 Рішення прийнято.  
 

(Буймістер Л.А., Колтунович  О.С., Магомедов М.С. не брали участі у 

голосуванні). 

 

 

                                                                                   3. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регулювання публічних 

закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном 

Мовчана О.В. щодо оцінки діяльності Фонду державного майна України 

в частині управління об’єктами державної власності, а саме: 

ТОВ  «Запорізький титано-магнієвий комбінат». 
                

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Мовчан О.В., Кубів С.І., Голова Фонду державного майна України 

Сенниченко Д.В., заступник Голови Фонду державного майна України Кудін  Д.І. 

 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1.Рекомендувати Кабінету Міністрів України спрямувати та 

скоординувати діяльність Фонду державного майна України у сфері 

приватизації державного майна в частині сприяння залученню 

недержавних інвестицій в об’єкти державного сектору економіки та 

оцінки ризиків порушення принципів верховенства права і положень 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 

2. Звернути увагу Фонду державного майна України на неухильність 

дотримання законодавства в процесі приватизації державної частки 

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", зокрема особливостей, 

встановлених статтею 16 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», та установчими документами цього 

товариства. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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3. Звернути увагу Фонду державного майна України на необхідність 

оцінки ризиків відповідно до наказу ФДМУ від 07.12.2020 року № 1971 

«Про прийняття рішення про приватизацію державної частки у 

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 

«Запорізький титано-магнієвий комбінат», які потенційно можуть 

призвести до порушення принципу переважного права, передбаченого 

положеннями статті 16 Закону України «Про приватизацію державного 

і комунального майна», у випадку якщо учасник товариства буде 

позбавлений можливості скористатися таким правом у визначений 

законодавством строк, та вжиття відповідних заходів. 

 

                                                 «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів  С.І., 

Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Скорик М.Л.) 

 

                                                «проти» – 0 

 «утримався» – 0 

 

 Рішення прийнято.  
 

 (Буймістер Л.А., Підласа  Р.А., Тарута С.О., Магомедов М.С. не брали 

участі у голосуванні). 

 

 

 

                                                                4. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регулювання публічних 

закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном 

Мовчана О.В. щодо оцінки діяльності Фонду державного майна України 

в частині управління об’єктами державної власності, а саме: 

ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця». 
 

                

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Мовчан О.В., Кубів С.І., Голова Фонду державного майна України 

Сенниченко Д.В., заступник Голови Фонду державного майна України Кудін  Д.І. 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України спрямувати та 

скоординувати діяльність Фонду державного майна України у сфері 

приватизації державного майна в частині сприяння залученню 

інвестицій в об’єкти малої приватизації та оцінки ризиків порушення 

принципів верховенства права, а також положень Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» і статті 1130 

Цивільного кодексу України щодо договорів про спільну діяльність. 

 

2. Звернути увагу Фонду державного майна України на неухильність 

дотримання законодавства в процесі приватизації відповідно до 

статті  15 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» та установчими документами  товариства. 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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                                                 «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів  С.І., 

Підласа  Р.А., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Скорик М.Л.) 

 

                                                «проти» – 0 

 «утримався» – 0 

 

 Рішення прийнято.  
 

 (Буймістер Л.А., Колтунович  О.С., Тарута С.О., Магомедов М.С. не 

брали участі у голосуванні). 

 

 

 

5. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регулювання публічних 

закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном 

Мовчана О.В. щодо оцінки діяльності Фонду державного майна України 

в частині управління об’єктами державної власності, а саме: 

ДП «Завод «Електроважмаш». 
 

                

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Мовчан О.В., Лічман Г.В., Голова Фонду державного майна України 

Сенниченко Д.В., заступник Голови Фонду державного майна України Кудін  Д.І. 

 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1.Рекомендувати Кабінету Міністрів України спрямувати та 

скоординувати діяльність Фонду державного майна України у сфері 

приватизації державного майна в частині сприяння залученню 

недержавних інвестицій в об’єкти державного сектору економіки та 

оцінки ризиків порушення принципів верховенства права, а також 

принципу економічної конкуренції відповідно до положень Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 

2. Звернути увагу Фонду державного майна України  на неухильність 

дотримання законодавства в процесі приватизації державної частки у 

статутному капіталі АТ «Завод «Електроважмаш», зокрема 

особливостей встановлених частиною першою статті 20 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» та установчими 

документами АТ  «Завод «Електроважмаш» і АТ «Турбоатом». 

 

3. Звернути увагу Фонду державного майна України на необхідність 

оцінки ризиків наказу ФДМУ від 08.06.2018 року № 777  «Про 

прийняття рішення про приватизацію державного підприємства «Завод 

«Електроважмаш» з огляду на дотримання вимог частини першої 

статті  20 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» та ризиків, які можуть призвести до порушення 

принципів економічної конкуренції. 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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                                                 «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Рущишин Я.І., Кубів  С.І., Підласа  Р.А., Лічман Г.В., 

Марчук І.П., Мовчан  О.В., Скорик М.Л.) 

 

                                                «проти» – 0 

 «утримався» – 0 

 

 Рішення прийнято.  
 

 (Буймістер Л.А., Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., Тарута С.О., 

Магомедов М.С.,  Кисилевський  Д.Д.  не брали участі у голосуванні). 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                    Д. Наталуха   

 

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               Я. Рущишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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         ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 

                                                                                                                  

Комітет з питань економічного розвитку розглянув проект Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2022 рік" (реєстр. № 6000 від 15.09.2021 р.) та за результатами 

розгляду, відповідно до статті 156 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", 

вносить свої пропозиції та просить врахувати їх при подальшому доопрацюванні зазначеного 

законопроекту: 

 

1. Абзац дев’ятий пункту 3 Прикінцевих положень законопроекту – виключити.  

 

 2. У Додатку 3 до проекту Закону: 

1) Передбачити видатки у сумі 10 000,0 тис гривень Секретаріату Кабінету Міністрів України 

за новою бюджетною програмою "Функціонування інституції з підтримки індустріальних 

парків".  

2)  Передбачити видатки у сумі 2 000 000,0 тис гривень Міністерству економіки України за 

новою бюджетною програмою "Стимулювання розвитку індустріальних парків".  

3)  Передбачити видатки у сумі  2 000 000,0 тис гривень Міністерству економіки України за 

новою бюджетною програмою "Будівництво об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних 

для індустріальних парків та реалізації  інвестиційних проектів із значними інвестиціями".  

4) Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України нову субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на створення інфраструктури індустріальних парків 

в обсязі 600 000,0 тис. гривень.  

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок збільшення доходів на 

1 800 000,0 тис гривень за кодом  14060000 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні 

товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування" і  на 2 810 000,0 тис гривень 

за  кодом 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України 

товарів".  

5) КПКВК 3911020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України" визначити у розмірі 1.125.000,0 тис. грн. (збільшивши на 

1.000.000, 0 тис. грн.).  

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити за рахунок зменшення видатків 

на фінансування дорожнього господарства: 

- КПКВК 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення" визначити у розмірі - 38670952,3 тис. грн. (зменшивши 

на 1.000.000, 0 тис. грн.). 

 

 


