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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.,  

Розенблат Б.С. 

  

  

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Кравченко М.М., 

Бондаренко О.А., Жовніренко О.В., Лебединська О.Ю., Терегейло Ю.В.  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скорочення кількості документів дозвільного характеру, шляхом розширення сфери 

застосування декларативного принципу (реєстр. № 4131-1 від 04.03.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Сотник О.С., Семенуха Р.С.,      Опанасенко 

О.В.,  Підлісецький Л.Т., Войціцька В.М., Сисоєнко І.В., Подоляк І.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  



2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення умов для міжнародної кооперації суб’єктів літакобудування та розвитку 

вітчизняного літакобудування (реєстр. № 4809 від 14.06.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: Розенблат Б.С., Єфімов М.В., Галасюк В.В., Чекіта Г.Л., 

Кривошея Г.Г, Кужель О. В., Дубінін О.І., Довгий О. С., Кіраль С. І.  
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3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій щодо скасування реєстрації 

іноземних інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та тимчасового 

проживання іноземців (реєстр. № 4541 від 28.04.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: Кіраль С.І., Семенуха Р.С., Добродомов Д.Є. та інші народні 

депутати України 
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Запрошені: 

КУРИЛИЧ 

Мирон Ярославович  

– представник народного депутата України Березенка С.І. 

  

  

1. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру, шляхом розширення сфери 

застосування декларативного принципу               (реєстр. № 4131-1 від 

04.03.2016). 

  

  

  

УХВАЛИЛИ: Створити робочу групу з метою внесення на розгляд Верхової Ради 

України доопрацьованого та узгодженого варіанту проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скорочення кількості документів дозвільного характеру, шляхом 

розширення сфери застосування декларативного принципу               (реєстр. 

№ 4131-1 від 04.03.2016). 

  



Рішення прийнято більшістю голосів. 

 "За" – 8; 

 "Проти" – 0; 

 "Утримались" – 1 (Нечаєв О.І.) 

  

2. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 

умов для міжнародної кооперації суб’єктів літакобудування та розвитку 

вітчизняного літакобудування (реєстр. № 4809 від 14.06.2016).  

  

  

  

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

України щодо створення умов для міжнародної кооперації суб’єктів 

літакобудування та розвитку вітчизняного літакобудування             (реєстр. 

№ 4809 від 14.06.2016) рекомендувати Верховній Раді України включити 

до порядку денного четвертої сесії та за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон з урахуванням 

техніко-юридичних правок.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

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 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій щодо скасування 

реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в правила 



працевлаштування та тимчасового проживання іноземців 

(реєстр. № 4541 від 28.04.2016).  

  

  

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

України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій 

щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в 

правила працевлаштування та тимчасового проживання іноземців 

(реєстр. № 4541 від 28.04.2016) внести на розгляд Верховної Ради України 

та рекомендувати прийняти в першому читанні  за основу. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

                "За" – 8; 

     "Проти" – 0; 

                "Утримались" – 1 (Нечаєв О.І.) 

  

Співдоповідачем 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 

 


