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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., Хміль М.М. 

  

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., 

Кравченко М.М., Жовніренко О.В., Лебединська О.Ю., Терегейло 

Ю.В.  

  

  

  

Запрошені: 

  

ТАБАЛА – представник Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 



Олена Миколаївна 

  

  

КУЩАЄВА 

Людмила Валеріївна 

  

– представник Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

ЖЕМАНЮК 

Андрій Павлович 

– завідувач сектором Департаменту розвитку 

реального сектору економіки Кабінету Міністрів 

України; 

  

ЖЕЛЕЗНЯК 

Ярослав Іванович  

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

СЕМЕНІХІН 

Володимир 

Олександрович 

– директор Департаменту розвитку підприємництва 

та регуляторної політики Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ГЕРАСЬОВ  

Сергій Юрійович 

– заступник директора Департаменту оборони та 

безпеки - начальник управління Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

КРАВЧЕНКО 

Андрій Михайлович 

– заступник голови Державного агентства рибного 

господарства України. 

  

  

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 забезпечення умов розвитку вітчизняного літакобудування 

(реєстр. № 3456 від 11.11.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Березенко С.І., Богуслаєв В.О., Князевич 

Р.П. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  



2. Проект Закону України про невідкладні заходи по збереженню та розвитку 

вітчизняного авіабудування в період впливу на економіку держави негативних 

кризових факторів (реєстр. № 2008а від 03.06.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Балицький Є.В.,  Пономарьов О.С., 

Валентиров С.В., Мамчур Ю.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо 

лібералізації системи державного нагляду (реєстр. № 2418а від 21.07.2015) 

(повторне друге читання)  

суб'єкт законодавчої ініціативи:  н.д. Кіраль С.І., Галасюк В.В., Соловей Ю.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

4. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 3724 

від 28.12.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Підлісецький Л.Т., 

Опанасенко О.В., Романова А.А., Логвинський Г.В., Соловей Ю.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

Різне. 

  

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: н.д. 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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2. 

  

  

  

3. 

  

  

  

4. 

Щодо затвердження орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва на період п'ятої сесії 

восьмого скликання (вересень 2016 – січень 2017 року).  

  

Щодо затвердження виконання плану роботи Комітету Верховної Ради України 

з питань промислової політики та підприємництва за період четвертої сесії 

восьмого скликання (лютий 2016 – липень 2016). 

  

Пропозиції до проекту порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

  

    

  1. 

  

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

Закону України  про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення умов розвитку вітчизняного 

літакобудування               (реєстр. № 3456 від 11.11.2015). 

  

   В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник Голови  Комітету  

Кужель О.В. 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення умов розвитку 

вітчизняного літакобудування (реєстр. № 3456 від 11.11.2015) 

внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати 

повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор 

Валерійович. 



  

2. 

  

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

Закону України  про невідкладні заходи по збереженню та 

розвитку вітчизняного авіабудування в період впливу на 

економіку держави негативних кризових факторів (реєстр. № 

2008а від 03.06.2015).  

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  

Комітету  Кужель О.В. 

За результатами обговорення члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про невідкладні заходи по 

збереженню та розвитку вітчизняного авіабудування в період 

впливу на економіку держави негативних кризових факторів 

(реєстр. № 2008а від 03.06.2015) внести на розгляд Верховної 

Ради України та рекомендувати повернути його суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор 

Валерійович. 

  

3. 

  

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

Закону України  про внесення змін до Закону України "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" щодо лібералізації системи 



державного нагляду (реєстр. № 2418а від 21.07.2015) (повторне 

друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови 

Комітету Кужель О.В., Розенблат Б.С., секретар Комітету Хміль М.М., член 

Комітету – народний депутат України Гіршфельд А.М.; Кравченко А.М. – 

заступник голови Державного агентства рибного господарства України; 

Семеніхін В.О. – директор Департаменту розвитку підприємництва та 

регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

Железняк Я.І. – радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України. 

  

В ході обговорення народними депутатами України – членами Комітету 

було загалом підтримано запропоновану до повторного другого читання 

редакцію законопроекту  "Про внесення змін до Закону України "Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо 

лібералізації системи державного нагляду"       (реєстр. № 2418а). Разом з тим, за 

результатами обговорення окремих пропозицій поданих до законопроекту до 

повторного другого читання на засіданні Комітету було запропоновано ряд змін, 

а саме: 

1. У частині другій статті 2 виключити слова «при проведенні оперативно-

розшукової діяльності, дізнання, досудового слідства і здійсненні правосуддя, а 

також заходи державного ринкового нагляду за безпечністю нехарчової 

продукції не є заходами державного нагляду (контролю) у розумінні цього 

Закону». 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

«За» - 6; 

«Утримались» -1(Кривошея Г.Г.); 

«Проти» - 0; 

«Не голосував» - 1(Розенблат Б.С.). 

  

  



2. Одинадцяту частину статті 7 викласти в редакції запропонованій 

народним депутатом України Кужель О.В. № 101, а саме: виключивши слова 

«крім випадків повторного виявлення такого порушення»; 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

 3. Пункт 4 розділу II Прикінцеві положення» законопроекту викласти у 

такій редакції: 

«4. Внести до статті 24 Закону України "Про рибне господарство, 

промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР),   2012 р., № 17, ст.155; 2012 р., № 95, ст. 3846; 2014 р.,  № 

36, ст. 954 ) такі зміни: 

1)                          у абзаці другому слова «тридцяти календарних днів після 

державної реєстрації наказу про розподіл лімітів» замінити 

словами «п’яти робочих днів з дня подання суб’єктом 

господарювання пакета документів, необхідних для одержання 

дозволу»; 

2)                          абзац шостий виключити». 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

За результатами обговорення порівняльної таблиці, підготовленої до 

повторного другого читання та з урахуванням висловлених пропозицій, 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            (реєстр. № 2418а від 21.07.2015) 

(повторне друге читання), поданий народними депутатами 

України Кіралем С.І., Галасюком В.В.,      Солов’єм Ю.І., 

внести на розгляд Верховної Ради України та за результатами 

розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з 



урахуванням вищезазначених уточнень та техніко-юридичним 

опрацюванням. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 5; 

"Утримались" – 2 (Кривошея Г.Г., Розенблат Б.С.); 

"Не голосував" – 1 (Гіршфельд А.М.) 

   

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

  

  

4. 

  

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

розгляду проекту Закону України  про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо технічних регламентів та 

оцінки відповідності           (реєстр. № 3724 від 28.12.2015) на 

наступне засідання Комітету. 

  

Різне. 

1. 

  

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). 



  

Голова Комітету Галасюк В.В. зауважив, що на попередньому засіданні 

Комітету      16 червня 2016 року було прийнято рішення щодо законопроекту 

(реєстр. № 4809), але під час додаткових консультацій із експертами було 

з’ясовано, що запропонована редакція законопроекту потребує деяких уточнень, 

а саме:  

1) змінити в розділі І законопроекту в пункті 1, в абзаці другому пункту 2, в 

абзаці другому пункту 3 слова «відповідають критерію, визначеному пунктом 

«в» словами «підпадають під дію норм»;  

2) у Законі України «Про розвиток літакобудівної промисловості» (Відомості Верховної 

Ради України, 2001 р., N 50, ст. 261; 2010 р., N 10, ст. 101): 

у статті 31 слова та цифри «2017 року» замінити словами та цифрами «2025 року». 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету   

  

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), поданий 

народними депутатами України     Розенблатом Б.С., Єфімовим 

М.В., Галасюком В.В., Чекітою Г.Л., Кривошеєю Г.Г, Кужель 

О.В., Дубініним О.І., Довгим О.С., Кіралем С. І., 

рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку 

денного четвертої сесії та за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон з 

урахуванням вищезазначених уточнень та техніко-юридичним 

опрацюванням.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор 

Валерійович. 

  

2. 



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

орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва на період п'ятої 

сесії восьмого скликання (вересень 2016 – січень 2017 року). 

  

УХВАЛИЛИ: Затвердити орієнтовний план роботи Комітету Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва на 

період п'ятої сесії восьмого скликання (вересень 2016 – січень 

2017 року). 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

3. 

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

виконання плану роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва за період 

четвертої сесії восьмого скликання (лютий 2016 – липень 2016). 

  

  

УХВАЛИЛИ: Затвердити виконання плану роботи Комітету Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва за 

період четвертої сесії восьмого скликання (лютий 2016 – 

липень 2016). 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

4. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо пропозицій до 

проекту порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

  



УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції до проекту порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

    

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

     

      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                    М.М. ХМІЛЬ 

 


