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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

       

Присутні: народні депутати України – члени Комітету  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., Бондаренко О.А., Близненко Ю.М., Лебединська О.Ю, 

Жовніренко О.В. 

  

Запрошені: 

  

АРТЮШЕНКО 

Ігор Андрійович 

– народний депутат України, співавтор законопроекту,  

(реєстр. № 2255); 

  
НЕФЬОДОВ 

Максим Євгенович 

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ЛУКАЧ 

Ростислав Володимирович 

  

– експерт "Реанімаційного пакету реформ"; 

  



АНДРЕЄВ Олександр 

Вікторович 

  

– директор департаменту дозвільної системи та ліцензування 

Державної регуляторної служби України; 

ПАЛАЗОВ  

Олександр 

– заступник начальника Управління  реформування 

державного регулювання бізнесу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

БЕРЕЩЕНКО 

Анатолій Анатолійович 

– начальник відділу державного регулювання у сфері 

випуску та проведення лотерей Міністерства фінансів 

України; 

САВЕНКО 

Андрій Миколайович 

– начальник відділу з фінансових питань регуляторної 

політики, підприємництва і процедур державних закупівель 

Міністерства фінансів України; 

  
КАНІЩЕВ 

Євген 

– Спостерігач Моніторингу "Відкрито" 

  

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності" та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо спрощення процедури отримання дозвільних документів та 

посилення відповідальності посадових осіб у сфері дозвільної системи)(реєстр.№ 2255 

від 27.02.2015) 

суб'єкт   законодавчої   ініціативи: н.д. Артюшенко І.А., Валентиров С.В., Пономарьов 

О.С.  
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2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (щодо застосування принципу мовчазної згоди в сфері 

ліцензування) (реєстр. №  2294 від 03.03.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Безбах Я.Я., Матвійчук Е.Л., Сольвар Р.М., Ванат 

П.М., Романовський О.В. 
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3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (щодо застосування принципу мовчазної згоди в сфері 

ліцензування) (реєстр. №  2294-1 від 19.03.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кривошея Г.Г., Константіновський В.Л. 
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4. Проект Закону про зміну системи регулювання економіки (реєстр. № 1069 від 

31.03.2015) (доопрацьований) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: Продан О.П., Галасюк В.В., Бєлькова О.В.,   Юринець 

О.В., Кужель О.В. 
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5. Різне (щодо звернення Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах 

Гопко Г.М. з пропозицією проведення спільного «круглого столу» на тему: «Стан та 

перспективи економічно-торгівельного співробітництва: міжнародний вимір» за 

участю трьох комітетів – у закордонних справах, з питань економічної політики та з 

питань промислової політики та підприємництва). 

  

1.  

  

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

про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності" та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо спрощення процедури отримання дозвільних 

документів та посилення відповідальності посадових осіб у сфері 

дозвільної системи) (реєстр. № 2255).  

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету  Кужель О.В., Кіраль С.І.; Артюшенко І.А. – народний депутат України, автор 

законопроекту; Нефьодов М.Є. – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України, Андреєв О.В. – директор департаменту ліцензування та дозвільної системи 

Державної регуляторної служби України. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про внесення змін до Закону України "Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (щодо спрощення процедури 

отримання дозвільних документів та посилення відповідальності 

посадових осіб у сфері дозвільної системи) (реєстр. № 2255), поданий 

народними депутатами України Артюшенком І.А., Валентировим С.В., 

Пономарьовим О.С., внести на розгляд Верховної Ради України та 



пропонувати  повернути його суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

Рішення прийнято одноголосно. 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2-3. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію секретаря Комітету Хміля М.М. щодо проекту Закону України 

про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності" (щодо застосування принципу мовчазної згоди в 

сфері ліцензування) (реєстр. №  2294) та проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності" (щодо застосування принципу мовчазної згоди в 

сфері ліцензування) (реєстр. №  2294-1). 

  

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

народні депутати України – члени Комітету  Кужель О.В., Нечаєв О.І.; Нефьодов М.Є. – 

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо застосування 

принципу мовчазної згоди в сфері ліцензування) (реєстр. № 2294), поданий 

народними депутатами України Безбахом Я.Я., Матвійчуком Е.Л., 

Сольваром Р.М., Ванатом П.М., Романовським О.В., та проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (щодо застосування принципу мовчазної 

згоди в сфері ліцензування) (реєстр. № 2294-1), поданий народними 

депутатами України Кривошеєю Г.Г., Константіновським В.Л., внести на 

розгляд Верховної Ради України та пропонувати  повернути суб’єктам 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

  

Рішення прийнято більшістю голосів. (Кривошея Г.Г. – утримався) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  



4. 

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

про зміну системи регулювання економіки (реєстр. № 1069 від 31.03.2015 

р.) (доопрацьований). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України  –  члени 

Комітету Кужель О.В., Кіраль С.І., Кривошея Г.Г.; Нефьодов М.Є. – заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про зміну системи регулювання економіки (реєстр. 

№ 1069 від 31.03.2015 р.) (доопрацьований), поданий народними 

депутатами  України Продан О.П., Галасюком В.В., Бєльковою О.В., 

Юринець О.В., Кужель О.В., внести на розгляд Верховної Ради України і 

пропонувати прийняти його за основу та в цілому як Закон. 

  

Рішення прийнято одноголосно.  

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України  – Голова  Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

5. Різне 

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

Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Гопко Г.М. з 

пропозицією проведення спільного «круглого столу» на тему: «Стан та 

перспективи економічно-торгівельного співробітництва: міжнародний 

вимір» за участю трьох комітетів – у закордонних справах, з питань 

економічної політики та з питань промислової політики та підприємництва. 

  

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

народні депутати України – члени Комітету  Кужель О.В., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С.; 

Нефьодов М.Є. – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України. 

Під час обговорення зазначеного питання заступник Голови Комітету Кужель О.В., 

підтримуючи проведення зазначеного спільного заходу, наголосила на необхідності 

обговорення на зазначеному заході наступних питань, зокрема: просування вітчизняних 

товарів на ринки; проведення виставок вітчизняних товарів; наявності торгівельних 

представників при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Народний депутат 



України Нечаєв О.І. запропонував також визначити цілі та завдання Торгово-промислової 

палати України щодо посилення торгівельних зв’язків України з міжнародними партнерами 

та пошуку нових ринків збуту для українських експортерів. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію щодо проведення «круглого столу» на тему: 

«Стан та перспективи економічно-торгівельного співробітництва: 

міжнародний вимір» спільно з Комітетами Верховної Ради України у 

закордонних справах та з питань економічної політики з урахуванням 

пропозицій висловлених членами Комітету під час обговорення 

зазначеного питання.  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


