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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.                                      

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., 

Кривошея Г.Г., Кужель О.В.,  Нечаєв О.І., Розенблат Б.С. 

  

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Жовніренко О.В., Лебединська О.Ю., 

Терегейло Ю.В.  

  

Запрошені: 

  

КУРИЛО 

Віталій Семенович 

  

– народний депутат України, співавтор законопроекту        № 

4048; 

ШАРШОВ 

Сергій Іванович  

– директор департаменту з питань місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України; 

  



МЯГКОХОД 

Володимир Михайлович 

  

– координатор роботи секції юристів місцевих рад "Асоціація 

міст України"; 

ГРИНЧУК 

Тетяна Володимирівна 

  

– начальник управління реформування системи державного 

контролю та внутрішньої торгівлі департаменту розвитку 

бізнес клімату Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України; 

  

САБОЛДАШЕВА 

Інесса Степанівна 

  

– заступник начальника відділу державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності та державного 

ринкового нагляду Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України; 

  

КУДРЯВЦЕВ 

Олексій Віталійович 

  

  

– Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції;  

ЛЯПІНА 

Ксенія Михайлівна 

  

– Голова Державної регуляторної служби України; 

ГОСТЄВА 

Наталія Вікторівна 

  

– директор департаменту дерегуляції підприємницької 

діяльності Федерації роботодавців 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 тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції" щодо безперешкодної діяльності  органів 

місцевого самоврядування (реєстр. № 4048 від 11.02.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Курило В.С.,    Галасюк В.В., Ледовських О.В.,    Бойко 

О.П., Веселова Н.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
2. Проект Закону України про зміну системи регулювання економіки (реєстр. № 3766 від 

13.01.2016) 



суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Продан О.П.,  Галасюк В.В., Кужель О.В.,      Юринець 

О.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
3. 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. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

1. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію автора законопроекту – народного депутата України      Курила 

В.С. щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" 

щодо безперешкодної діяльності  органів місцевого самоврядування 

(реєстр. № 4048). 

  

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

заступник голови Комітету Кужель О.В., народні депутати України – члени Комітету 

Гіршфельд А.М., Дубінін О.І.; Голова Державної регуляторної служби України –         Ляпіна 

К.М.  

Під час обговорення законопроекту народні депутати України – члени Комітету 

погодились з необхідністю врегулювання питань державної реєстрації суб’єктів 

господарювання публічного права. Разом з тим, в ході обговорення було наголошено на 

неприпустимості позбавлення суб’єктів господарювання приватного права, які вимушено 

опинились в зоні проведення антитерористичної операції, механізмів захисту їх права 

власності від "рейдерських атак" та пільг у вигляді звільнення від плати за землю та платежів 

за оренду державного та комунального майна, передбачених Законом України "Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції". 

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

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

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" 

щодо безперешкодної діяльності  органів місцевого самоврядування 

(реєстр. № 4048) внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу з 



виключенням  положень про внесення змін до статей 6 та 7 Закону 

України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції", із одночасним звуженням у статті 4 кола суб’єктів, відносно 

яких можливо проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу 

засновників (учасників) та керівника юридичної особи, а саме тільки 

відносно суб’єктів публічного права, а також розширивши перелік 

територій, яких будуть стосуватись зазначені зміни, територіями 

визначеними Кабінетом Міністрів України. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 "За" – 4; 

 "Проти" – 2 (Кужель О.В., Нечаєв О.І.); 

 "Утримались" – 1 (Розенблат Б.С.) 

  

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначено Голову Комітету Галасюка Віктора 

Валерійовича.. 

  

2. 

  

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

про зміну системи регулювання економіки (реєстр. № 3766 від 13.01.2016). 

  

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

заступник голови Комітету Кужель О.В., Голова Державної регуляторної служби України –

Ляпіна К.М.  

Під час обговорення законопроекту було зазначено, що необхідність його прийняття 

зумовлена потребою кардинальної зміни дозвільної системи України та відміни  регуляторних  

документів,  які   не  несуть  в  собі  функції захисту споживачів товарів та послуг, тільки 

збільшують собівартість виробництва в Україні. Крім того, реалізація даного законопроекту 

дозволить забезпечити реальний захист споживачів в Україні, збільшити ефективність 

державного регулювання та зменшити бюджетні витрати на бюрократичний апарат, 

пришвидшити гармонізацію законодавства України до законодавства ЄС та усунути технічні 

бар’єри для здійснення підприємницької діяльності тощо. 

За результатами розгляду члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про зміну системи регулювання економіки 

(реєстр. № 3766) внести на розгляд Верховної Ради України та за 

результатами розгляду в першому читанні рекомендувати прийняти його 

за основу та в цілому як Закон. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

  

            "За" – 5;          

            "Проти" – 1 (Нечаєв О.І.); 

            "Утримались" – 1 (Кривошея Г.Г.) 

  

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначено Голову Комітету Галасюка Віктора 

Валерійовича. 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону 

України про особливості здійснення заходів державного нагляду 

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

18.09.2015) (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники голови Комітету   Кужель 

О.В. і Розенблат Б.С. та народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І.,    Кривошея 

Г.Г., Нечаєв О.І.; запрошені: Голова Державної регуляторної служби України  –           Ляпіна 

К.М., директор департаменту дерегуляції підприємницької діяльності Федерації роботодавців 

України – Гостєва Н.В., начальник управління реформування системи державного контролю 

та внутрішньої торгівлі департаменту розвитку бізнес-клімату Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України – Грінчук Т.В.  

В ході обговорення народними депутатами України – членами Комітету було загалом 

підтримано запропоновану до другого читання редакцію законопроекту реєстр. № 3153 "Про 

тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності". Разом з тим, за результатами обговорення на засіданні Комітету 

було запропоновано у статті 6 перелік назв органів, на які не поширюється дія мораторію, 

викласти для їх ідентифікації через назви сфер державного нагляду (контролю), у яких вони 

здійснюють свої повноваження. Одночасно, всі виключення з мораторію були передбачені 

тільки в статті 6 (із статті 2 перенесено положення щодо непоширення мораторію на сферу 

безпеки якості продуктів). 



У статті 3 пропонується відхилити правку № 14 щодо вилучення слів "обґрунтоване" у 

відповідних відмінках, оскільки саме цей критерій має перевірятись Державною регуляторною 

службою України під час погодження перевірок іншим контролюючим органам. 

За внесену пропозицію проголосували:  

"За" – 5; "Проти" – 0; "Утримались" – 2 (Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І.). 

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про особливості здійснення заходів державного 

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

18.09.2015) (друге читання) внести на розгляд Верховної Ради України і 

пропонувати прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з 

внесенням необхідних техніко-юридичних поправок. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

                "За" – 5; 

     "Проти" – 0; 

                "Утримались" – 2 (Кужель О.В., Розенблат Б.С.) 

  

Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України від Комітету визначено Голову Комітету Галасюка Віктора 

Валерійовича. 

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

        СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


