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Жовніренко О.В. 

  

Запрошені: 

ШЕВЕРДІН 

Ігор Володимирович 

– директор департаменту дерегуляції та розвитку 

підприємництва Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі  України; 

  
ЛІБАНОВ  

Максим Олександрович 

– директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку 

законодавства Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  



1. Проект Закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності            

(реєстр. №  0934 від 27.11.2014) (повторне друге читання) 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
2. Про усунення неузгодженостей між окремими положеннями у прийнятому Законі 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

умов ведення бізнесу (дерегуляція)" (реєстр. № 1580), відповідно до статті 131 

Регламенту Верховної Ради України. 

  

3. Різне.  

  

1. Щодо затвердження Моделі промислової політики України та створення 

міжвідомчого Антикризового економічного штабу. 

  

  

1.  

  

  

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

про ліцензування певних видів господарської діяльності     (реєстр. №  0934 

від 27.11.2014) (повторне друге читання). 

  

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

народні депутати України – члени Комітету  Дубінін О.І., Єфімов М.В., Кіраль С.І.,          Хміль 

М.М.; Шевердін І.В. – директор департаменту дерегуляції та розвитку підприємництва 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Лібанов М.О. – директор 

департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. 

  

Під час обговорення даний законопроект був розглянутий постатейно. 

  

По кожній окремій поправці проводились голосування, а саме: 

  

  



1. Редакційно враховано поправку № 17 народного депутата України Онуфрика Б.С. 

(підтримано одноголосно, Кужель О.В. –  відсутня). 

  

2.  В статті 7 пункт 2 замінити на два пункти такого змісту: 1) надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів); 2) професійна діяльність на ринку цінних 

паперів з урахуванням особливостей порядку ліцензування передбачених Законом України 

"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (підтримано одноголосно,  

Кужель О.В. –  відсутня). 

  

3.  В статті 7 пункт 11 розділити на два пункти для уточнення видів господарської діяльності, 

що підлягають ліцензуванню: 1) виробництво вибухових матеріалів промислового 

призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; 2) надання послуг і 

виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом 

Міністрів України (підтримано більшістю голосів,  Кіраль С.І. – утримався, Кужель О.В. –

відсутня). 

  

4. Редакційно враховано поправку № 32 народного депутата України Онуфрика Б.С. 

(підтримано одноголосно,  Кужель О.В. –  відсутня). 

  

5. Редакційно враховано поправку № 44 народного депутата України Тригубенка С.М. 

(підтримано одноголосно,  Кужель О.В. –  відсутня). 

  

6. Редакційно враховано поправку № 52 народного депутата України Дубневича Б.В.  

(підтримано одноголосно,  Кужель О.В. –  відсутня). 

  

7. Редакційно враховано поправку № 60 народного депутата України Дубневича Б.В.  

(підтримано одноголосно,  Кужель О.В. –  відсутня). 

  

8.  Відхилено поправку № 211 народного депутата України Тригубенка С.М. (підтримано 

одноголосно,  Кужель О.В. –  відсутня). 

  

9. Редакційно враховано поправку № 235 народного депутата України Шпенова Д.Ю.   

(підтримано одноголосно,  Кужель О.В. –  відсутня). 

  

  



  

  

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону України про ліцензування певних видів господарської 

діяльності  (реєстр.  №  0934  від  27.11.2014)  (повторне  друге  читання) 

внести на розгляд Верховної Ради України і пропонувати прийняти у  

другому читанні та в цілому як Закон. 

2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України від Комітету визначено Голову Комітету Галасюка Віктора 

Валерійовича. 

  

Рішення прийнято одноголосно ( Кужель О.В. –  відсутня). 

  

2. 

  

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо усунення 

неузгодженостей між окремими положеннями у прийнятому Законі 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" (реєстр. № 1580), 

відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України. 

  

Голова Комітету Галасюк В.В. вніс  пропозицію  щодо усунення в прийнятому Законі 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов 

ведення бізнесу (дерегуляція)" відповідно до  статті 131 Регламенту Верховної Ради України 

таких неузгодженостей: 

  

 1. У підпункті 2 пункту 23 (щодо Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців») частину шосту статті 4 виключити.    

 2. У пункті 3 Закону (щодо Кодексу України про адміністративні правопорушення)  

підпункт 2 (зміни до статті 255) виключити. 



 3. Абзац другий пункту першого розділу II «Прикінцеві положення» викласти в такій 

редакції: 

«пункту 30 (щодо внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності») та пункту 36 (щодо внесення змін до Закону України «Про 

адміністративні послуги») розділу I цього Закону, які набирають чинності через шість місяців 

з дня опублікування цього Закону;». 

  

  

УХВАЛИЛИ: 1. Доручити Голові Комітету Галасюку Віктору Валерійовичу звернутися 

до Голови Верховної Ради України щодо включення питання про усунення 

неузгодженостей у прийнятому Законі України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 

(дерегуляція)" (реєстр. № 1580) на найближчому пленарному засіданні 

Верховної Ради України. 

2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України від Комітету визначено Голову Комітету Галасюка Віктора 

Валерійовича. 

  

  

Рішення прийнято одноголосно ( Кужель О.В. –  відсутня). 

  

  

  

Різне. 

1. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. про затвердження проекту 

Моделі промислової політики України та щодо створення міжвідомчого 

Антикризового економічного штабу. 

  

  

Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував звернутися до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України та інших відповідних органів влади з пропозицією щодо створення 

міжвідомчого Антикризового економічного штабу із залученням до його складу керівництва 



та уповноважених представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

профільних підрозділів Адміністрації Президента України, народних депутатів України – 

членів Комітету, фракцій Коаліції “Європейська Україна”, провідних об’єднань виробників, 

галузевих експертів тощо. 

  

Завданням Антикризового економічного штабу має стати поліпшення міжгалузевої та 

міжвідомчої координації, систематизація та оперативне вирішення невідкладних проблем 

українських виробничих підприємств, в тому числі в регуляторній сфері, доступі до 

закордонних ринків, державних закупівель, а також запобігання корупції, неконкурентній 

поведінці та інше. 

  

Було зауважено, що термінове запровадження цієї ініціативи разом з плановими 

заходами Уряду в сфері промислового виробництва щодо реалізації Коаліційної Угоди з 

урахуванням Моделі промислової політики сприятиме реалізації державної політики щодо 

подолання безробіття, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, технологічній 

модернізації економіки, відродженню вітчизняної промисловості, нарощуванню експорту і 

підвищенню продуктивності праці та, на цій основі, відповідно – збільшенню заробітної 

платні і пенсій, забезпеченню стійкості національної валюти і цінової стабільності для 

підвищення добробуту громадян України в наявних надскладних соціально-економічних та 

військово-політичних умовах. 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити Модель промислової політики України, як базову. 

  

2. Доручити Голові Комітету Галасюку В.В. звернутися до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України та відповідних органів влади з 

пропозицією створення міжвідомчого Антикризового економічного штабу 

для вирішення нагальних проблем в економіці. 

  

Рішення прийнято одноголосно ( Кужель О.В. –  утрималась). 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 



 


