
Комітет з питань промислової політики та підприємництва  

  

  

  

                        Протокол засідання                           

                                                          №2 

                                                                                                                 

                                                                            10        грудня        14    

  

  

  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

  

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Єфімов М.В., Гіршфельд А.М., 

Кіраль С.І., Кужель О.В., Хміль М.М., Дубінін О.І., Кривошея Г.Г., Нечаєв 

О.І., Розенблат Б.С. 

  

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Смольнякова Л.В.,  Масарова Т.Ф., Жовніренко О.В. 

  

  

Запрошені: 

  

ВІТКІН  

Леонід Михайлович 

– директор департаменту технічного регулювання та 

метрології Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ЖОВТУХА  

Володимир Опанасович 

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  



  

ЛУЦЕНКО Дмитро – експерт Проекту ЄС «Додаткові заходи щодо виконання 

Програми підтримки галузевої політики «Сприяння 

взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів 

між Україною та Європейським Союзом». 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Пропозиції щодо включення законопроектів до порядку денного першої сесії VIII-го 

скликання. 

  

2. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" щодо 

спрощення припинення юридичних осіб" 

реєстр. №  0964 від  27.11.2014  р.  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляпіна К.М. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва. 

  
3. Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання 

залучення інвестицій" 

реєстр. №  0947 від  27.11.2014  р.  

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва. 

  
4. Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні та стимулювання інвестицій)" 

реєстр. №  1058  від  27.11.2014  р. 

суб'єкт законодавчої ініціативи:н.д. Кужель О.В., Рябчин О.М. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва. 

  
5. Проект Закону "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" 

реєстр. №  1065 від 09.12.2014  р.(доопрацьований) 



суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кужель О.В., Продан О.П. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва. 

  
6. Проект Закону "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні" 

реєстр. №  1256 від 04.12.2014  р. 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кужель О.В., Продан О.П., Ледовських О.В., 

Галасюк В.В., Кіраль С.І., Кривенко В.М. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
7. Затвердження структури Комітету. 

  

  

  

1. 

  

  

СЛУХАЛИ: 

  

  

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо включення до порядку 

денного першої сесії VIII-го скликання законопроектів, які надійшли до 

Комітету. 

Заслухавши зазначену інформацію, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Голови Комітету Галасюка В.В. про 

включення до порядку денного першої сесії VIII-го скликання 

законопроектів, щодо яких Комітет визначено як головний та які 

надійшли до Комітету  на цей час.  

2.  Направити лист до Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. з 

переліком зазначених законопроектів (додається). 

  

Рішення прийнято одноголосно. 



  

2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. стосовно пропозицій 

Президента України до Закону України "Про внесення змін до Закону 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –

підприємців" щодо спрощення припинення юридичних осіб" (реєстр. № 

0964). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України  – члени 

Комітету Кужель О.В., Хміль М.М.  

Президентом України у своїх пропозиціях було висловлено ряд зауважень до окремих 

положень цього Закону, на підставі яких пропонується його відхилити. Головним з них є те, 

що прийнятий Закон створює можливості для ухилення юридичної особи, яка припиняється, 

від погашення заборгованості перед кредиторами шляхом, зокрема, передачі ліквідного майна 

до юридичної особи, яка утворюється, на підставі майна цієї юридичної особи, або зміни 

місцезнаходження юридичної особи, яка ліквідується. 

  

За результатами розгляду члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: 

  

  

  

  

  

1. Рекомендувати Верховній Раді України погодитися з Пропозиціями 

Президента України та відхилити Закон України "Про внесення змін до 

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців" щодо спрощення припинення юридичних осіб".  

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України  від Комітету визначено Голову Комітету – Галасюка Віктора 

Валерійовича. 

  

                   Рішення прийнято одноголосно. 

  

3. 

  



СЛУХАЛИ: 

  

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання 

залучення інвестицій (реєстр. №  0947). 

  

В обговоренні питання прийняла участь народний депутат Кужель О.В.  

За результатами обговорення Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував розглянути 

даний законопроект після включення його до порядку денного першої сесії VIII-го скликання 

та проінформував, що підготовлені і направлені листи до комітетів та фракцій Верховної Ради 

України щодо надання пропозицій для підготовки зазначеного законопроекту до другого 

читання. 

Члени Комітету підтримали зазначену пропозицію. 

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Розглянути за процедурою другого читання даний законопроект після 

включення його до порядку денного першої сесії VIII-го скликання та 

отримання пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

4. 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету –  співавтора Кужель О.В. щодо 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-

приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій) (реєстр. №  

1058). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та 

народні депутати України  – члени Комітету Хміль М.М., Кіраль С.І., Гіршфельд А.М., Дубінін 

О.І.,  Єфімов М.В., Кривошея  Г.Г.  

В ході дискусії було зазначено, що системні недоліки чинного Закону України "Про 

державно-приватне партнерство" заважають його впровадженню, а складність, 

зарегульованість процедур підготовки відповідної проектної документації, «перетягування» 

повноважень місцевих органів влади щодо розпорядження майном територіальної громади на 

центральний рівень на тлі конкуренції законодавства не сприяє залученню приватного 

капіталу на довгострокових засадах. 



  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-

приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій) (реєстр. №  

1058), внести на розгляд Верховної Ради України та за результатами 

розгляду  в першому читанні рекомендувати прийняти його за основу за 

умови включення його до  порядку денного першої сесії VIII-го скликання. 

                     

Рішення прийнято одноголосно. 

  

5. 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету –  співавтора Кужель О.В. щодо 

проекту Закону України про технічні регламенти та оцінку відповідності 

(реєстр.  №  1065). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В., 

народні депутати України  – члени Комітету Хміль М.М., Кіраль С.І., Гіршфельд А.М., Дубінін 

О.І., Розенблат Б.С., Кривошея  Г.Г., а також Жовтуха В.О., Віткін Л.М. – запрошені представники 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

Народні депутати України – члени Комітету, обговоривши законопроект, наголосили 

на необхідності прийняття Закону України про технічні регламенти та оцінку відповідності, 

оскільки існує необхідність усунення  дублювання окремих норм законів України "Про 

підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності" і створення нормальних умов для розроблення, прийняття та застосування 

технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності з метою подальшої 

адаптації національного законодавства у сфері технічного регулювання до законодавства 

Європейського Союзу.  

В цілому підтримуючи законодавчу пропозицію авторів, члени Комітету визначили, що 

законопроект потребує доопрацювання з урахуванням зауважень в частині встановлення 

перехідного періоду для його запровадження для окремих галузей виробництва, посилення 

державного нагляду за додержанням норм технічних регламентів, встановлення терміну 

набрання чинності технічних регламентів після їх прийняття, тощо. 

  

 За результатами розгляду члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про технічні регламенти та оцінку відповідності 

(реєстр. № 1065), внести на розгляд Верховної Ради України та за 

результатами розгляду  в першому читанні рекомендувати прийняти його 

за основу, за умови включення його до  порядку денного першої сесії VIII-

го скликання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

6. 

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію заступника Голови Комітету –  співавтора Кужель О.В. щодо 

проекту Закону України про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні (реєстр. №  1256).  

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та 

народні депутати України –  члени  Комітету   Кіраль С.І., Розенблат Б.С. 

Необхідність прийняття нової редакції Закону України "Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (реєстр. №  1256) покликана 

невідкладністю змін законодавчого регулювання та покращення ресурсного забезпечення 

Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва та регіональних і місцевих 

програм розвитку малого і середнього підприємництва. Ці важливі механізми державної 

підтримки розвитку підприємництва з року в рік втрачали  свою дієвість і поступово набули 

формально-декларативного змісту насамперед через непрозорість і непідзвітність їх 

розроблення і виконання, декларативність і однотипність запланованих заходів, недостатність 

і залишковість їх бюджетного забезпечення, відсутність механізмів контролю поточних і 

остаточних результатів виконання таких програм.     

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні (реєстр. № 1256), внести на розгляд 

Верховної Ради України та за результатами розгляду  в першому читанні 

рекомендувати прийняти його за основу,  за умови включення його до  

порядку денного першої сесії VIII-го скликання. 

  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

7. 



СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо затвердження структури 

Комітету. 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України  – члени 

Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., Єфімов М.В., Кривошея  Г.Г. ,   Кужель О.В.,  Нечаєв О.І.  

 Була внесена пропозиція народним депутатом Кужель О.В. про створення трьох 

підкомітетів замість чотирьох запропонованих, об’єднавши підкомітет з питань державної та 

приватної інвестиційної політики з підкомітетом технічного регулювання. Головою 

підкомітету з питань підприємництва було запропоновано обрати Кривошею Геннадія 

Григоровича.  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Створити три підкомітети Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва: 

  

-  підкомітет з питань промислової політики; 

- підкомітет з питань державної та приватної інвестиційної політики і 

технічного регулювання; 

-  підкомітет з питань підприємництва. 

  

2. Головою підкомітету з питань підприємництва затвердити Кривошею 

Геннадія Григоровича.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


