Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Протокол засідання

№8
11

Головує:

лютого

15

Голова Комітету Галасюк В.В.

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І.,
Єфімов М.В., Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І.,
Розенблат Б.С., Хміль М.М.

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:

КОВАЛЬЧУК

– головний спеціаліст відділу корпоративно-соціальної
відповідальності Державної регуляторної служби України;

Наталья Василівна
БОЖКО
Сергій Георгійович

– Голова Державної
України;

інспекції

ядерного

регулювання

МОВЧАН

– заступник директора департаменту ринку праці
зайнятості Міністерства соціальної політики України;

та

Оксана Миколаївна
ФЕДОСІЄНКО

– директор юридичного департаменту Антимонопольного
комітету України;

Марина Миколаївна
БУЛАНОВИЧ

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

Павло Георгійович
БАЛІН

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

Володимир Анатолійович
ВЕРЕМІЙ

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України;

Ігор Григорович
БУРАВЛЬОВ
Леонід Олександрович
ШЕВЕРДІН
Ігор Володимирович
ЗВЯГІНЦЕВ
Сергій Борисович
УСЕНКО

– заступник директора департаменту дерегуляції та розвитку
підприємництва Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України;
– директор
департаменту дерегуляції
та
розвитку
підприємництва Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України;
– заступник директора департаменту зовнішньо-економічної
діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України;
– заступник
України;

Голови

державної

реєстраційної

служби

Роман Анатолійович
ГАЛЬОНА

– заступник
директора
департаменту
розвитку
підприємництва Державної регуляторної служби України;

Олександр Якович
ЛИСИЦЯ

БАБАК Микола

– заступник
директора
департаменту
інвестиційноінноваційної політики та розвитку державно-приватного
партнерства Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України;
– спостерігач Моніторингу "Відкрито";

ДОРОШЕНКО Ольга

– спостерігач Моніторингу "Відкрито";

Тетяна Миколаївна

ДЕМКО

– спостерігач Моніторингу "Відкрито".

Роман Олегович

Порядок денний:

1.

Проект Закону України про зміну системи регулювання економіки
(реєстр. № 1069 від 27.11.2014)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

2.

Проект Закону України про вільну (спеціальну) економічну зону "Умань"
(реєстр. № 1369 від 10.12.2014)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

3.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення припинення юридичних осіб
шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) (реєстр. № 1416 від
11.12.2014)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

4.

Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг (реєстр.
№ 1424 від 11.12.2014)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

5.

Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання
залучення інвестицій (реєстр. № 0947 від 27.11.2014) (друге читання)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

6.

Різне. Затвердження плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової
політики та підприємництва на період другої сесії восьмого скликання (лютий – липень 2015
року).

1.

СЛУХАЛИ:

Інформацію секретаря Комітету Хміля М.М. щодо проекту Закону України
про вільну (спеціальну) економічну зону "Умань" (реєстр. № 1369).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народний депутати України – член Комітету Нечаєв О.І.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України про вільну (спеціальну) економічну зону "Умань"
(реєстр. № 1369)
внести на розгляд Верховної Ради України та
рекомендувати його відхилити.

Рішення прийнято одноголосно.
(При голосуванні відсутні – Кужель О.В., Розенблат Б.С., Єфімов М.В.,
Гіршфельд А.М.)

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України –
Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.

2.

СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Кужель О.В. щодо проекту Закону
України про зміну системи регулювання економіки
(реєстр. № 1069).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Нечаєв О.І., Кіраль С.І., Кужель О.В., Дубінін
О.І.; Веремій І.Г. – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України про зміну системи регулювання економіки (реєстр.
№ 1069) внести на розгляд Верховної Ради України і пропонувати прийняти
його за основу та в цілому як Закон.

Рішення прийнято більшістю голосів.
(Утримався – Хміль М.М., відсутній – Єфімов М.В., Гіршфельд А.М.)

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України –
Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.

3.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону України
про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо спрощення припинення юридичних
осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації)
(реєстр. № 1416).

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо спрощення
припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення (реорганізації) (реєстр. № 1416) внести на розгляд Верховної
Ради України і пропонувати прийняти його за основу та в цілому як Закон.

Рішення прийнято одноголосно.
(При голосуванні відсутній – Єфімов М.Є., Гіршфельд А.М.)

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України –
Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.

4.

СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Кужель О.В. щодо проекту Закону
України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері
послуг (реєстр. № 1424).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Нечаєв О.І., Кіраль С.І., Гіршфельд А.М.;
Мовчан О.М. – представник Міністерства соціальної політики України.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення
державної
підтримки
підприємницької
діяльності
самозайнятих осіб у сфері послуг (реєстр. № 1424) внести на розгляд
Верховної Ради України та пропонувати прийняти його за основу.

Рішення прийнято одноголосно.
(При голосуванні відсутній – Єфімов М.Є.)
Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України –
Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.

5.

СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. щодо проекту Закону
України про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання
залучення інвестицій (реєстр. № 0947).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та народні
депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кужель О.В., Нечаєв О.І., Гіршфельд А.М.,
Хміль М.М.
Під час обговорення члени Комітету загалом підтримали ідею щодо необхідності
надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, однак зауважили, що в
умовах зміни вектора розвитку вітчизняної економіки на зближення з зоною вільної торгівлі між
Україною та ЄС, підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом закладені у
законопроекті підходи та принципи втратили актуальність, а редакція проекту, прийнята у
першому читанні, на теперішній час не забезпечить реалізації задекларованої мети.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України скасувати рішення щодо прийняття
у першому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких
законів України щодо стимулювання залучення інвестицій (реєстр. № 0947)
та зняти його з розгляду як такий, що втратив актуальність та у зв'язку із
необхідністю змін основних принципів, положень, критеріїв та структури
цього законопроекту.
2. Постанову Верховної Ради України від 5 вересня 2013 року № 459-VIІ "Про
прийняття за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законів України щодо стимулювання залучення інвестицій", визнати такою,
що втратила чинність.

Рішення прийнято одноголосно.
(При голосуванні відсутні – Кужель О.В., Розенблат Б.С.)

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України –
заступник Голови Комітету Кіраль Сергій Іванович.

6. Різне
1.
СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Веремія І.Г. щодо пропозицій до проекту Закону України про ліцензування
певних видів господарської діяльності (реєстр. № 0934).

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник Голови Комітету Кужель
О.В.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

2.

Інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Веремія І.Г. щодо пропозицій до проекту Закону України про ліцензування
певних видів господарської діяльності (реєстр. № 0934) взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва Кривошеї Г.Г.
щодо зауважень та уточнень до проекту Закону України про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу
(дерегуляція) (реєстр. № 1580).

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник Голови Комітету Кужель О.В.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва Кривошеї Г.Г.
щодо зауважень та уточнень до проекту Закону України про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення
бізнесу (дерегуляція) (реєстр. № 1580) взяти до відома.

3.
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).

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

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи Комітету Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва на період другої сесії восьмого
скликання (лютий – липень 2015 року) із висловленими пропозиціями
заступника Голови Комітету Кіраля С.І.

Рішення прийнято одноголосно.

4.

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва Кривошеї Г.Г.,
щодо утворення експертної групи по питаннях, які стосуються малого та
середнього бізнесу.
Заступник Голови Комітету Кужель О.В. внесла пропозицію, щодо
утворення при Комітеті Ради підприємців та Експертної ради.

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
заступник Голови Комітету Гіршфельд А.М.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Доручити Голові Комітету Галасюку Віктору Валерійовичу підготувати
проект Положення та пропозиції щодо складу Експертної ради.

Рішення прийнято одноголосно.

5.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо затвердження Комітетом
моделі промислової політики України.

Заслухавши інформацію, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Доручити Голові Комітету Галасюку В.В. провести консультації з
асоціаціями та об'єднаннями промисловців і підприємців України та
запропонувати Комітету модель промислової політики України.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

В.В. ГАЛАСЮК

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ

М.М. ХМІЛЬ

