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 Головує:      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.,            

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: 

  



ДЕРЕВ'ЯНКО  

Юрій Борисович 

  

– народний депутат України; 

  

НЕФЬОДОВ 

Максим Євгенович 

  

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ІВАНЧЕНКО 

Оксана Павлівна 

  

– заступник Міністра юстиції України; 

КРАВЧЕНКО 

Людмила Миколаївна 

  

– представник Міністерства юстиції України; 

КРАВЧЕНКО 

Наталія Олександрівна 

– заступник директора департаменту систем 

життєзабезпечення та житлової політики Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України; 

  

ПРОКОПЕЦЬ 

Олег Миколайович 

  

– завідувач сектору державної регуляторної політики 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

  

  

  

ПРОКОПЕЦЬ 

Валерій Юрійович 

– заступник директора департаменту розвитку 

підприємництва та регуляторної політики Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

МІРОШНІЧЕНКО 

Олег Миколайович 

  

– заступник голови Державної регуляторної служби України; 

ТАБАНЮК  

Єлизавета Олексіївна 

  

– завідувач сектору взаємодії з Верховною Радою України 

Державної регуляторної служби України; 

ЧИПЕНКО 

Ірина Іванівна 

  

– заступник директора департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства; 



  

СОЛОДКА 

Інна Василівна 

  

– заступник директора юридичного департаменту Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; 

МЯГКОХОД 

Володимир Михайлович  

  

– координатор роботи секції юристів місцевих рад; 

СЛОБОЖАН 

Олександр Володимирович 

  

– перший заступник виконавчого директора  "Асоціації міст 

України"; 

РАБОШУК 

Ярослав Олексійович 

  

– директор Центру аналізу та розробки законодавства; 

ЗІНЬКОВСЬКИЙ  

Сергій Владиславович 

– заступник директора департаменту торговельного захисту 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

  

П о р я д о к    д е н н и й:  

  

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист 

національного товаровиробника від субсидованого імпорту" щодо вдосконалення 

деяких положень (реєстр. № 2517а від 21.08.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України  
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2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо узгодження 

деяких положень реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців                (реєстр. 

№ 2235а від 02.07.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо виключення із Закону 

норми згідно якої дія Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, 



пов'язаної з прийняттям актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-

комунальні послуги (реєстр. № 2400а від 17.07.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Сугоняко О.Л. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

  
4. Про усунення неузгодженостей між окремими положеннями у прийнятому Законі 

України "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних 

бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в 

Україні" (реєстр. № 1058), відповідно до статті 131 Закону України "Про Регламент 

Верховної Ради України" 
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5. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних 

осіб (реєстр. № 3106 від 15.09.2015) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Куліченко І.І., Федорук М.Т., Мельник С.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

6. Проект Закону України про особливості здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності (реєстр. № 3153 від 18.09.2015) (друге 

читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Галасюк В.В., Кіраль С.І., Єфімов М.В., Розенблат 

Б.С., Хміль М.М., Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Дубінін О.І. 
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1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

стосовно проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" 

щодо вдосконалення деяких положень (реєстр. № 2517а).  

  

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

заступник голови Комітету Кужель О.В. 



Під час розгляду члени Комітету зазначили, що внесений законопроект має на меті 

приведення норм Закону України "Про захист національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту" до вимог міжнародних документів. В умовах кризи такий інструмент 

як антисубсидиційні розслідування і застосовані за їх результатами компенсаційні заходи 

можуть підтримати національного виробника, надавши додатковий захист від недобросовісної 

конкуренції. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

національного товаровиробника від субсидованого імпорту" щодо 

вдосконалення  деяких положень (реєстр. № 2517а), поданий Кабінетом 

Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати прийняти його в першому читанні за основу. 

  

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

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови Комітету Кужель О.В. стосовно проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

узгодження деяких положень реєстрації юридичних та фізичних осіб-

підприємців (реєстр. № 2235а). 

  

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

народний депутат України – член Комітету Нечаєв О.І.; заступник Міністра юстиції України 

– Іванченко О.П. 

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, погодились із 

необхідністю захисту прав внутрішньо переміщених осіб, проте відзначили, що 

запропонований законопроект втратив свою актуальність у зв’язку з набранням чинності 

Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та 

громадських формувань". 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 



  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

узгодження деяких положень реєстрації юридичних та фізичних осіб-

підприємців (реєстр. № 2235а), поданий Кабінетом Міністрів України, 

внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати його 

відхилити. 

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

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. стосовно проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (щодо 

виключення із Закону норми згідно якої дія Закону не поширюється на 

здійснення регуляторної діяльності, пов'язаної з прийняттям актів, якими 

встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги)        (реєстр. 

№ 2400а). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., Єфімов М.В., Кіраль С.І., Кужель О.В.,         Кривошея 

Г.Г., Нечаєв О.І.; Кравченко Н.О. –  заступник директора департаменту систем 

життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. 

 Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, підтримали 

пропозицію автора щодо необхідності поширення на акти, якими встановлюються тарифи, 

процедур передбачених для регуляторних актів. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

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

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (щодо 

виключення із Закону норми згідно якої дія Закону не поширюється на 

здійснення регуляторної діяльності, пов'язаної з прийняттям актів, якими 

встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги)        

(реєстр. № 2400а), поданий народним депутатом України Сугоняко О.Л., 

внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти 

його за основу та в цілому як Закон, врахувавши зауваження Головного 

науково-експертного управління та виклавши пункт 1 розділу І 



законопроекту із дотриманням вимог законодавчої техніки наступним 

чином: 

«1. Виключити із частини 2 статті 3 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

(Відомості Верховної Ради України, 2004, № 9, ст. 79; 2012, № 37, ст.445; 

2013, № 33, ст.439; 2014, № 33, ст.1162) абзац 13». 

Крім того, оскільки у проекті пропонується внести зміни лише до однієї 

статті Закону, його назва має бути уточнена на наступну: 

"Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. (Кіраль С.І. – утримався) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

4.  

  

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

неузгодженостей між окремими положеннями у прийнятому Законі 

України "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення 

регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та 

стимулювання інвестицій в Україні" (реєстр. № 1058), відповідно до статті 

131 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України усунути неузгодженості між 

окремими положеннями у прийнятому Законі України "Про внесення змін 

до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для 

розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в 

Україні" (реєстр. № 1058), відповідно до статті 131 Закону України "Про 

Регламент Верховної Ради України", а саме : 

1)      у змінах до частини третьої статті 12 Закону України "Про концесії" 

слова "створене (побудоване) в рамках" замінити словами "придбане 

ним відповідно до умов"; 



2)      у змінах до пункту 1 частини першої статті 77 Закону України "Про 

міжнародне приватне право" слова "за рішенням Верховної Ради 

України" – виключити. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

 5.  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. стосовно проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей 

державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 

(реєстр. № 3106) (друге читання). 

  

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Дубінін О.І., Хміль М.М.; Дерев'янко Ю.В. – народний 

депутат України; Чипенко І.І. – заступник директора департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства. 

 Під час обговорення народними депутатами України – членами Комітету було 

запропоновано відхилити правки народного депутата України Ю. Дерев’янка №№ 12, 52, 53 

та врахувати частково, без останнього абзацу, правку № 15, на повному врахуванні якої в ході 

обговорення наголошував автор. 

  

 Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як 

юридичних осіб (реєстр. № 3106) (друге читання), поданий народними 

депутатами України Куліченком І.І., Федоруком М.Т., Мельником С.І., 

Галасюком В.В., внести на розгляд Верховної Ради України і 

рекомендувати прийняти його у  другому читанні та в цілому як Закон з 

відповідними техніко-юридичними правками.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  



6.  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо стану підготовки до 

другого читання  проекту Закону України про особливості здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

(реєстр. № 3153). 

  

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

народні депутати України – члени Комітету Кіраль С.І., Кужель О.В.; заступник голови 

Державної регуляторної служби України – Мірошніченко О.М. 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу по доопрацюванню порівняльної таблиці 

законопроекту до другого читання із залученням фахівців Державної 

регуляторної служби України за участю К.М. Ляпіної. 

2. Розгляд проекту Закону України про особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності       (реєстр. 

№ 3153) (друге читання) перенести. 

  

  

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В.ГАЛАСЮК 

  

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М.ХМІЛЬ 

 


