Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Протокол засідання

№7
04

Головує:

лютого

15

Голова Комітету Галасюк В.В.

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд А.М., Кіраль С.І.,
Кужель О.В., Хміль М.М., 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., Близненко Ю.М.,
Жовніренко О.В.
Запрошені:

ЖУРЖІЙ

– народний депутат України, співавтор законопроекту
1863;

№

Андрій Валерійович
ГАЛДЕЦЬКА

– начальник управління державного нагляду та контролю
Державної регуляторної служби України;

Олена Володимирівна
БУЛАНОВИЧ

– Голова Державної інспекції України з безпеки на
морському та річковому транспорті;

Павло Георгійович
БАЛІН
Володимир Анатолійович

– перший заступник Голови Державної інспекції України з
безпеки на морському та річковому транспорті;

ГОРБАХА

– директор
департаменту
інфраструктури України;

безпеки

Міністерства

Микола Миколайович
КОВТУН
Світлана Михайлівна

ДУДНИК

– заступник директора департаменту, начальник відділу
нормативно-правової роботи юридичного департаменту
Державного агентства з інвестицій та управління
національними проектами України;
– заступник
директора
департаменту
економічного розвитку і торгівлі України;

Міністерства

Лілія Володимирівна
СТАРОДУБЦЕВ

– представник громадської платформи "Нова країна";

Олександр Євгенович
ДЕМКО

– спостерігач Моніторингу "Відкрито".

Роман Олегович

Порядок денний:

1.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо унеможливлення внесення змін до
Єдиного державного реєстру за підробними документами) (реєстр. № 1475 від 16.12.2014 р.)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

2.

Проект Закону України про мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання
(реєстр. № 1054 від 27.11.2014 р.)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

3.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства" (щодо поліпшення умов інвестиційної діяльності в Україні) (реєстр.
№ 1476 від 16.12.2014)
Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

4.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних
закупівель" (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)
(реєстр. № 1551 від 22.12.2014)
Комітет з питань економічної політики

5.

Проект Закону України про внесення змін до розділу VIІІ "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" (щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці) (реєстр. № 1863 від
27.01.2015 р.)
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

6.

Р і з н е.
1. Про затвердження плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової
політики та підприємництва на період другої сесії восьмого скликання (лютий – липень 2015
року).
2. Про затвердження розкладу засідань Комітету на двотижневий термін.

1.

СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету України Кужель О.В. щодо проекту
Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо
унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру за
підробними документами) (реєстр. № 1475).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Кривошея Г.Г., Гіршфельд А.М.
Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо
унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру за
підробними документами) (реєстр. № 1475) внести на розгляд Верховної
Ради України та пропонувати прийняти його за основу.
2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України від Комітету визначено Голову Комітету Галасюка Віктора
Валерійовича.

Рішення прийнято більшістю голосів. (Утримався – Нечаєв О.І.)

2.

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва Кривошеї Г.Г.
щодо проекту Закону України про мораторій на проведення перевірок
суб'єктів господарювання (реєстр. № 1054).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд А.М., Кіраль С.І., Кужель О.В.,
Хміль М.М.
Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону України про мораторій на проведення перевірок
суб'єктів господарювання (реєстр. № 1054) внести на розгляд Верховної
Ради України та пропонувати його відхилити.
2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України від Комітету визначено Голову Комітету Галасюка Віктора
Валерійовича.

Рішення прийнято більшістю голосів. (Утримався – Нечаєв О.І.)

3.
СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Гіршфельда А.М. щодо проекту
Закону України про внесення змін до Закону України "Про здійснення
державних закупівель" (щодо удосконалення системи державних
закупівель та електронних закупівель) (реєстр. № 1551).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету Кужель О.В., Нечаєв О.І., Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Хміль М.М., а також заступник
директора департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – Дудник Л.В.
Загалом було підтримано ідею автора щодо удосконалення систем державних закупівель.
Однак при цьому зауважено, що у поданому форматі проект Закону не зможе досягти
поставлених цілей та завдань, не реалізує задекларовану мету проекту і не призведе до
спрощення та удосконалення системи державних закупівель.
Виходячи з вищезазначеного, членами Комітету було прийнято декілька рішень та
окремо по кожному проводились голосування, а саме:

-

рекомендувати Комітету з питань економічної політики, який визначено головним,
проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних
закупівель" (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних
закупівель) (реєстр. № 1551), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд

Верховної Ради України та рекомендувати повернути його суб'єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання (рішення прийнято більшістю голосів, утримався –
Кіраль С.І.);
-

запропонувати Кабінету Міністрів України, як суб’єкту права законодавчої ініціативи,
відкликати вищезазначений законопроект для подальшого доопрацювання, створивши
робочу групу з залученням народних депутатів України. (Рішення прийнято більшістю
голосів, утримався – Кривошея Г.Г.).

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Комітету з питань економічної політики, який
визначено головним, проект Закону "Про внесення змін до Закону
України "Про здійснення державних закупівель" (щодо удосконалення
системи
державних
закупівель
та
електронних
закупівель)
(реєстр. № 1551), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на
розгляд Верховної Ради України та рекомендувати повернути його
суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України, як суб’єкту права
законодавчої ініціативи, відкликати вищезазначений законопроект для
подальшого доопрацювання, створивши робочу групу з залученням
народних депутатів України.

Рішення прийнято одноголосно.
4.
СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. щодо проекту
Закону України про внесення змін до Закону України "Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо поліпшення умов
інвестиційної діяльності в Україні) (реєстр. № 1476)

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Кужель О.В., Нечаєв О.І.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин, який визначено головним, проект Закону
України про внесення змін до Закону України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" (щодо поліпшення умов інвестиційної
діяльності в Україні) (реєстр. № 1476) внести на розгляд Верховної Ради
України та рекомендувати прийняти його за основу.

Рішення прийнято більшістю голосів.
(Утримався – Нечаєв О.І., не голосувала – Кужель О.В.)

5.
СЛУХАЛИ:

Інформацію співавтора законопроекту Журжія А.В. щодо проекту Закону
України про внесення змін до розділу VIІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо зменшення
навантаження на фонд оплати праці) (реєстр. № 1863).

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення, який визначено головним, проект Закону
України про внесення змін до розділу VIІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо зменшення
навантаження на фонд оплати праці) (реєстр. № 1863) внести на розгляд
Верховної Ради України і прийняти його за основу та в цілому як Закон.

Рішення прийнято більшістю голосів. (Утримався – Нечаєв О.І.)

6.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо затвердження плану
роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики
та підприємництва на період другої сесії восьмого скликання (лютий –
липень 2015 року).

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Внести додатково пропозиції щодо виїзних засідань та проведення
слухань в Комітеті і затвердити план роботи Комітету Верховної Ради
України з питань промислової політики та підприємництва на період
другої сесії восьмого скликання (лютий – липень 2015 року) на
наступному засіданні Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо затвердження
розкладу засідань Комітету на двотижневий термін.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Затвердити розклад засідань Комітету на двотижневий термін.

Рішення прийнято одноголосно.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

В.В. ГАЛАСЮК

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ

М.М. ХМІЛЬ

