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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В. 

                                                                                                                              

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., 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., Жовніренко О.В., Терегейло Ю.В.  

  

  

  

Запрошені: 

  

КЛИМЕНКО 

Юлія Леонідівна 

  

– заступник Міністра – керівник апарату Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

ЖЕЛЕЗНЯК 

Ярослав Іванович 

– радник заступника Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України; 



  

ЛОСЬ  

Інна Іванівна 

– головний спеціаліст департаменту  економічного розвитку 

та регуляторної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

  
СЕМЕНІХІН 

Володимир Олександрович 

– директор департаменту розвитку підприємництва та 

регуляторної політики 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; 

  
ГРИНЧУК 

Тетяна Володимирівна 

– начальник управління реформування системи державного 

контролю та внутрішньої торгівлі департаменту розвитку 

бізнес-клімату Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України; 

  
ЗАВГОРОДНІЙ 

Володимир Петрович 

– заступник Голови Державної регуляторної служби 

України; 

ЧЕРВАНЧУК 

Сергій Анатолійович 

– радник Голови Верховної Ради 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 основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (реєстр. № 2418а від 

15.09.2015) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Галасюк В.В., Соловей Ю.І., Кужель О.В.  
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2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю) (реєстр. № 2531а від 

27.08.2015) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ   
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3. Різне: 

Щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" 

(реєстр. № 3578 від 03.12.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Помазанов А.В. 
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Перед початком розгляду питань порядку денного Голова Комітету Галасюк В.В. 

наголосив на необхідності проведення робочих нарад (створення робочих груп) з опрацювання 

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії» 

(реєстр. № 2360а від 15.07.2015 р.) для узгодження позиції Комітету із зазначеного питання та 

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 від 11.02.2016 р.) для підготовки його до другого 

читання. Пропозицію було підтримано членами Комітету. 

  

1. 

  

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

України про внесення змін до Закону України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо 

лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності (реєстр. № 2418а від 15.09.2015) (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Міністра – керівник апарату 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Клименко Ю.Л.; заступник Голови 

Комітету Кужель О.В., член Комітету Дубінін О.І. 

Під час обговорення заступник Голови Комітету Кужель О.В. висловила пропозицію 

щодо викладення у новій редакції поправки 86 стосовно уточнення застосування штрафних 

санкцій за порушення, виявлені під час здійснення заходу нагляду (контролю), – яка була 

підтверджена голосуванням.  

  

За результатами обговорення порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання 

члени Комітету  

  

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

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у 



сфері господарської діяльності (реєстр. № 2418а від 15.09.2015)                   

(друге читання), поданий народними депутатами України Кіралем С.І., 

Галасюком В.В., Солов‘єм Ю.І., Кужель О.В., внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його у другому 

читанні та в цілому як Закон з відповідними техніко-юридичними 

правками.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

2. 

  

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. стосовно проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю) 

(реєстр. № 2531а від 27.08.2015) (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Міністра – керівник апарату 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Клименко Ю.Л.; заступники Голови 

Комітету Кужель О.В., Кіраль С.І., члени  Комітету Дубінін О.І., Кривошея Г.Г. 

Заступник Голови Комітету Кужель О.В. висловила зауваження щодо поправок 19, 20 

та 21 порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання. В ході обговорення було 

вирішено в розданій таблиці поправку 19 відхилити, поправки 20 та 21 врахувати і з цими 

правками рекомендувати законопроект до прийняття в цілому як Закон з техніко-юридичними 

правками, що було підтверджено голосуванням. 

  

 За результатами обговорення порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання 

члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду 

(контролю) (реєстр. № 2531а від 27.08.2015) (друге читання), поданий 

Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради України 

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

з відповідними техніко-юридичними правками.  



  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

Різне. 

  

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

про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" (реєстр. № 

3578 від 03.12.2015). 

  

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Міністра – керівник апарату 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Клименко Ю.Л., заступник Голови 

Державної регуляторної служби України Завгородній В.П.; заступник Голови Комітету 

Кужель О.В., член  Комітету Дубінін О.І. 

За результатами обговорення законопроекту члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про підприємництво" (реєстр. № 3578 від 03.12.2015) на 

наступне засідання Комітету у зв'язку з необхідністю додаткових 

консультацій з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України  

та Державною регуляторною службою України стосовно окремих 

положень законопроекту. 

  

  

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

     

      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                    М.М. ХМІЛЬ 



 


