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1. Проект Закону України про особливості приватизації єдиного майнового комплексу Харківського 

державного авіаційного виробничого підприємства (реєстр. № 5799 від  19.07.2021). 

 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти в першому читанні за основу.  

2. Інформацію Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеґрації 

Стефанішиної О.В. щодо перегляду економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом. 

Заслухано. 

3. Інформацію Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України Любченка 

О.М. щодо перегляду макропрогнозу (макроекономічних показників) розвитку України на 2022-

2023 роки. 

Заслухано. 

4. Проект Закону  України 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). 

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти в першому читанні за основу.  

5. Проект Закону України про офіційну статистику (реєстр. № 5886 від 02.09.2021). 

Рекомендувати Верховній Раді України включити його до порядку денного сесії Верховної Ради 

України та прийняти в першому читанні за основу.  

6. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства  

(реєстр. № 4409) (друге читання). 

Перенести розгляд на наступне засідання Комітету. 

7. Проект Закону України про внесення змін 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). 

Рекомендувати Верховній Раді України у повторному першому читанні прийняти за основу. 

8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в 

процесі приватизації (реєстр. №  5397) (друге читання). 

Перенести розгляд на наступне засідання Комітету. 

9. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» (реєстр. № 6060 від  15.09.2021). 

Рекомендувати Верховній Раді України включити його до порядку денного сесії Верховної Ради 

України, прийняти в першому читанні за основу та в цілому з техніко-юридичним 

опрацюванням. 

10. Проведення парламентських слухань 15 грудня 2021 року на тему: «Про засади державної 

політики сталого розвитку України». 

Підтримано. 


