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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., Розенблат 

Б.С., Хміль М.М. 

  

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: 

  

АНДРЄЄВ 

Олександр Вікторович 

– директор Департаменту ліцензування та дозвільної 

системи Державної регуляторної служби України; 

  



ЛОСЬ  

Інна Іванівна 

  

  

ТАБАЛА 

Олена Миколаївна 

  

  

– 

  

  

  

– 

  

  

  

головний спеціаліст Департаменту  економічного 

розвитку та регуляторної політики Секретаріату 

Кабінету Міністрів України; 

  

головний спеціаліст Департаменту  економічного 

розвитку та регуляторної політики Секретаріату 

Кабінету Міністрів України;  

  

ЛЄЩЕНКО 

Анатолій Олексійович 

– заступник директора Департаменту приватного 

права Міністерства юстиції України; 

  

КОРПАН 

Христина Миколаївна  

  

– 

  

представник Міністерства юстиції 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 дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності" щодо встановлення процедури 

продовження строку дії документа дозвільного характеру (реєстр. № 3228 від 

05.10.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Голубов Д.І. 
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2. 

  

  

  

  

Проект Закону України про внесення змін до статті 28 Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань" щодо спрощення порядку припинення органів 

державної влади (реєстр. № 5053 від 30.08.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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1. 

  

  

2. 

  

  

3. 

  

  

  

4. 

  

Різне. 

  

Про склад Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва. 

  

Про публічне заслуховування презентацій кандидатів на посаду Голови 

Державного агентства лісових ресурсів України щодо концепції розвитку 

лісової галузі України. 

  

Про збереження тимчасового мораторію на експорт  необробленої деревини; 

припинення контрабанди лісу-кругляку на митниці; подолання корупції, яка 

існує на внутрішньому ринку. 

  

Про міжнародний Технічний комітет  ISO/TC 218 Timber (Деревина). 

  

  

1. 

  

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

Закону України  про внесення змін до Закону України "Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо 

встановлення процедури продовження строку дії документа 

дозвільного характеру (реєстр. № 3228 від 05.10.2015). 

  

Голова Комітету зауважив, що деякі положення законопроекту створюють 

правову колізію та потребують суттєвого доопрацювання з метою уникнення 

неузгодженостей.  

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету   

  



УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про внесення змін до Закону України 

"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" 

щодо встановлення процедури продовження строку дії 

документа дозвільного характеру (реєстр. № 3228 від 

05.10.2015) внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати повернути його суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів.  

                         «За» – 7.  

                         «Не голосував» – 1 (Гіршфельд А.М.). 

  

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 про внесення змін до статті 28 Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань" щодо спрощення 

порядку припинення органів державної влади       (реєстр. № 5053 

від 30.08.2016). 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Лєщенко А.О. – заступник 

директора Департаменту приватного права Міністерства юстиції України; 

секретар Комітету Хміль М.М. 

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, 

підтримали його основну концепцію щодо необхідності спрощення припинення 

органів державної влади, які є засновниками (учасниками) інших юридичних 

осіб, а також у випадку наявності відкритих виконавчих проваджень. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету   

  



УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про внесення змін до статті 28 Закону 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань" щодо 

спрощення порядку припинення органів державної влади 

(реєстр. № 5053 від 30.08.2016) внести на розгляд Верховної 

Ради України та рекомендувати прийняти його у першому 

читанні за основу із скороченням строків подання суб’єктами 

права законодавчої ініціативи зауважень і пропозицій під час 

підготовки до другого читання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів.  

                         «За» – 7.  

                         «Не голосував» – 1 (Гіршфельд А.М.). 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор 

Валерійович. 

  

Різне. 

     1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. про склад 

Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва. 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови 

Комітету Кіраль С.І.,  секретар Комітету Хміль М.М. 

У зв’язку з формуванням колегіального консультативно-дорадчого органу 

– Експертної ради  при Комітеті Верховної Ради України з питань промислової 

політики та підприємництва, згідно раніше прийнятого рішення Комітету було 

запропоновано зацікавленим інститутам громадянського суспільства, які мають 

бажання взяти участь у її роботі та поділитися необхідним досвідом діяльності у 

питаннях, що належать до предметів відання Комітету, подати  заяву в довільній 

формі, підписану уповноваженою особою керівного органу відповідного 

інституту громадського суспільства. У заяві зазначити персональні дані 

запропонованої особи (ПІБ, займана посада), враховуючи, що до складу ради 



може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту 

громадянського суспільства. 

 До заяви необхідно додати  інформацію про склад та результати 

діяльності, відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти та номер 

контактного телефону відповідного інституту громадянського суспільства. 

  

За результатами обговорення члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: Оголосити на сайті Комітету про відбір заяв щодо участі у 

Експертній раді при Комітеті Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

               «За» – 7.  «Не голосував» – 1 (Гіршфельд 

А.М.). 

  

  

      2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. про публічне 

заслуховування презентацій кандидатів на посаду Голови 

Державного агентства лісових ресурсів України щодо концепції 

розвитку лісової галузі України. 

  

УХВАЛИЛИ: 

  

  

  

  

Звернутись до Комітету з питань аграрної політики та 

земельних відносин щодо спільного проведення публічного 

заслуховування презентацій кандидатів на посаду Голови 

Державного агентства лісових ресурсів України щодо концепції 

розвитку лісової галузі України. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів.  



  

  

      3. 

                         «За» – 7. «Не голосував» – 1 (Гіршфельд 

А.М.) 

  

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

тимчасового мораторію на експорт необробленої деревини; 

припинення контрабанди лісу-кругляку на митниці; подолання 

корупції, яка існує на внутрішньому ринку. 

  

            В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови 

Комітету Розенблат Б.С., Кіраль С.І., секретар Комітету Хміль М.М., голова 

підкомітету з питань промислової та інвестиційної політики  Дубінін О.І., член 

Комітету Гіршфельд А.М. Народними депутатами України – членами Комітету 

було запропоновано  заступнику Голови Комітету Розенблату  Б.С. підготувати 

проект звернення для вжиття в межах законодавства заходів щодо розв’язання  

проблемних питань в зазначеній галузі та направити його до Кабінету Міністрів 

України. 

  

     4. 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та 

технічного регулювання Кривошеї Г.Г. щодо міжнародного 

Технічного комітету ISO/TC 218 Timber (Деревина). 

  

Народним депутатом України – членом Комітету, головою підкомітету з 

питань підприємництва та технічного регулювання Кривошеєю Г.Г. було 

ініційовано розгляд питання стосовно ситуації, що склалася у роботі 

міжнародного Технічного комітету ISO/TC 218 Timber (Деревина), який 

доручено вести Україні. 

 За інформацією народного депутата України Кривошеї Г.Г. восени цього 

року в Канаді має пройти засідання міжнародного Технічного Комітету ISO/TC 

218 Timber (Деревина). Рішенням керівництва Міжнародної Організації із 

стандартизації Україні було надано право ведення вказаного Технічного 

Комітету, що є знаком значної довіри до нашої держави та визнання її 

професійної спроможності. Проте джерела фінансування такого заходу відсутні, 

що може призвести до втрати можливості головування в такому важливому для 

нашої країни органі. 

  



Враховуючи вищезазначене, членами Комітету було запропоновано 

звернутися до Кабінету Міністрів України про вжиття в межах законодавства 

заходів щодо виправлення існуючої ситуації. 

  

  

    

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                       В.В. ГАЛАСЮК  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                         М.М. ХМІЛЬ 

 


