
        ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

                                                              15 грудня 2021 року о 14.30 

 

1.Проект Закону  України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності з метою підвищення прозорості 

та розвитку зовнішньої торгівлі (реєстр. № 5181 від 02.03.2021). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету. 

2.Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

дерегулювання зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. № 5182 від 02.03.2021). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету. 

3.Проект Закону України про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію 

державного житлового фонду" щодо приватизації квартир в багатоквартирних будинках 

комунальної форми власності, які розташовані на території Національного заповідника 

"Хортиця" та не відносяться до пам’яток культурної спадщини (реєстр. №  6351 від 

25.11.2021). 

Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного сесії Верховної Ради 

України та прийняти у першому читанні за основу. 

4.Проект Закону України 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). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету. 

5.Проект Закону України 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). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету. 

6.Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реалізації державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції (реєстр. № 5473 

від 06.05.2021). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету. 

7.Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції (реєстр. № 5473- 1 

від 20.05.2021). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету. 

 

8. Заслухано інформацію т.в.о Голови Державного резерву України Казаської Л.В. 


