
Орієнтований 

  

П Л А Н 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва 

на період третьої сесії восьмого скликання (вересень 2015 – січень 2016 року) 

  

№№ 

п/п 

Питання, які вносяться на 

розгляд Комітету 

Строки розгляду 

в Комітеті 

Відповідальні за 

підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 

підготовку 

працівники 

секретаріату 

Комітету  

Пропозиції щодо строків 

розгляду законопроектів 

Верховною Радою 

України 

1 2 3 4 5 6 

  Розділ I.         

  Підготовка проектів 

законодавчих актів на 

розгляд Верховної Ради 

України (Комітет є 

головним) 

  

        

             1.     Проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо стимулювання залучення 
інвестицій (реєстр. № 0947 від 

27.11.2014) (друге читання) 

  

розглянуто 
11.02.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та скасувати  

  

Кіраль С.І. Гаврилів Р.М. 

  

02.03.2015 вручено 
подання на зняття з 

розгляду 

             2.     Проект Закону про мораторій 

на проведення перевірок 

розглянуто 
04.02.2015, 

запропоновано 

Кривошея Г.Г. Лебединська О.Ю. 10.02.2015 вручено 
подання Комітету про 

відхилення 



суб'єктів господарювання 

(реєстр. № 1054 від 

27.11.2014)  

  

внести на розгляд 
ВРУ та 

рекомендувати 
відхилити з/проект 

  

             3.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо зняття 

регуляторних бар'єрів для 

розвитку державно-приватного 

партнерства в Україні та 

стимулювання інвестицій) 

(реєстр. № 1058 від 

27.11.2014) (друге читання) 

  

розглянуто 
14.05.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти у 
другому читанні та в 

цілому як закон 

  

Єфімов М.В. Гаврилів Р.М. 

  

21.05.2015 вручено таблицю 
поправок-2 

             4.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

особливості державного 

регулювання діяльності 

суб'єктів підприємницької 

діяльності, пов'язаної з 

реалізацією та експортом 

лісоматеріалів" (щодо 

заборони експорту 

лісоматеріалів дуба) (реєстр. 

№ 1096 від 28.11.2014) 

розглянуто 24.12.2014, 
запропоновано внести 

на розгляд ВРУ та 
рекомендувати 

відхилити, а окремі 
положення врахувати у 

з/проекті реєстр. № 
1362 

Кривошея Г.Г. Бондаренко О.А. 28.12.2014 вручено подання 
Комітету про відхилення 

             5.     Проект Закону про розвиток та 
державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в 
Україні (реєстр. № 1256 від 
04.12.2014) (друге читання) 

  

  Кіраль С.І. Лебединська О.Ю.   



             6.     Проект Закону про вільну 

(спеціальну) економічну зону 

"Умань" (реєстр. № 1369 від 

10.12.2014) 

  

розглянуто 
11.02.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

відхилити з/проект 

  

Хміль М.М. Кравченко М.М. 02.03.2015 вручено подання 
Комітету про відхилення 

             7.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

щодо забезпечення державної 

підтримки підприємницької 

діяльності самозайнятих осіб у 

сфері послуг (реєстр. № 1424 

від 11.12.2014) 

  

розглянуто 
11.02.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за основу 

Кужель О.В. Близненко Ю.М. 02.03.2015 вручено подання 
Комітету про розгляд 

             8.     Проект Закону про 

саморегулювальні організації 

(реєстр. № 1444 від 

11.12.2014) 

  

  Кіраль С.І. Близненко Ю.М.   

             9.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" (щодо 

унеможливлення внесення змін 

до Єдиного державного 

реєстру за підробними 

документами) (реєстр. № 1475 

від 16.12.2014) (друге 

читання) 

  

розглянуто 
20.05.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти у другому 
читанні та в цілому 

як Закон з 
урахуванням 

техніко-юридичних 
правок 

  

Кривошея Г.Г. Лебединська О.Ю. 

  

18.06.2015 вручено таблицю 
поправок-2 



         10.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

інвестиційну діяльність" (щодо 

управління державними 

інвестиціями) (реєстр. № 1536 

від 22.12.2014) 

  

розглянуто 
24.12.2014, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 
повернути на 

доопрацювання 
автору 

  

Кіраль С.І. Кравченко М.М. 28.12.2014 вручено подання 
Комітету про доопрацювання 

         11.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

спеціальну (вільну) економічну 

зону "Порто-франко" на 

території Одеського морського 

торговельного порту" (щодо 

регулювання інвестиційної 

діяльності на території СЕЗ 

"Порто-франко") (реєстр. № 

1642 від 26.12.2014) 

  

  

розглянуто 
04.03.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

відхилити з/проект 

  

Кіраль С.І. Кравченко М.М. 17.03.2015 вручено подання 
Комітету про відхилення 

         12.     Проект Закону про вільну 

(спеціальну) економічну зону 

"Порто-франко" (реєстр. № 

1731 від 14.01.2015) 

  

розглянуто 
04.03.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

відхилити з/проект 

  

Кіраль С.І. Кравченко М.М. 17.03.2015 вручено подання 
Комітету про відхилення 

         13.     Проект Закону про 

економічний експеримент на 

території міста Одеси (реєстр. 

№ 1786 від 16.01.2015) 

  

розглянуто 
04.03.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

відхилити з/проект 

  

Хміль М.М. Кравченко М.М. 17.03.2015 вручено подання 
Комітету про відхилення 



         14.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" (щодо 

порядку підтвердження 

відомостей про юридичну 

особу) (реєстр. № 2005 від 

03.02.2015) 

  

розглянуто 
22.04.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання 

автору 

  

Галасюк В.В. Близненко Ю.М. 12.05.2015 вручено подання 
Комітету про доопрацювання 

         15.     Проект Закону про 

старательську діяльність 

(реєстр. № 2013 від 

12.02.2015) (доопрацьований) 

  

розглянуто 
18.03.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за основу 

  

Єфімов М.В. Бондаренко О.А. 21.04.2015 вручено подання 
Комітету про розгляд 

         16.     Проект Закону про внесення 

зміни до статті 2 Закону 

України "Про основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської діяльності" 

(щодо непоширення дії Закону 

України на відносини, що 

виникають на ринку 

фінансових послуг) (реєстр. № 

2112 від 12.02.2015) 

  

розглянуто 
13.05.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання  

Галасюк В.В. Близненко Ю.М. 20.05.2015 вручено подання 
Комітету про доопрацювання 

         17.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо усунення 

розглянуто 
18.03.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 

Галасюк В.В. Близненко Ю.М. 07.04.2015 вручено подання 
Комітету про розгляд 



комерціалізації влади (реєстр. 

№ 2143 від 13.02.2015) 

  

рекомендувати 
прийняти за основу 

  

         18.     Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської 

діяльності" та Кодексу України 

про адміністративні 

правопорушення (щодо 

процедури отримання дозвільних 

документів та посилення 

відповідальності посадових осіб) 

(реєстр. № 2255 від 27.02.2015) 

  

розглянуто 
08.04.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання 

авторам 

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. 12.05.2015 вручено подання 
Комітету про доопрацювання 

         19.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

ліцензування певних видів 

господарської діяльності" 

(щодо застосування принципу 

мовчазної згоди в сфері 

ліцензування) (реєстр. № 2294 

від 03.03.2015) 

  

  

розглянуто 
08.04.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання 

авторам 

  

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. 12.05.2015 вручено подання 
Комітету про доопрацювання 

         20.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

ліцензування певних видів 

господарської діяльності" 

(щодо застосування принципу 

мовчазної згоди в сфері 

ліцензування) (реєстр. № 2294-

1 від 19.03.2015) 

розглянуто 
08.04.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання 

авторам 

  

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю. 12.05.2015 вручено подання 
Комітету про доопрацювання 



         21.     Проект Закону про створення 

та функціонування вільної 

економічної зони "Донбас" 

(реєстр. № 2419 від 

19.03.2015) 

  

розглянуто 
22.04.2015, 

вирішили звернутись 
до КМУ щодо 

надання висновків 
впровадження 
відповідного 

законопроекту та 
створити робочу 

групу із залученням 
уповноважених 

представників КМУ 

  

Хміль М.М. Кравченко М.М.   

         22.     Проект Закону про 

спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на 

територіях пріоритетного 

розвитку в Чернігівській 

області (нова редакція) 

(реєстр. № 2474 від 

26.03.2015) 

  

розглянуто 
22.04.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

відхилити з/проект 

Хміль М.М. Кравченко М.М. 20.05.2015 вручено подання 
Комітету про відхилення 

         23.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців" (реєстр. № 

2493 від 31.03.2015) (друге 

читання) 

  

розглянуто 
17.06.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти у другому 
читанні та в цілому 

як Закон з 
урахуванням 

техніко-юридичних 
правок 

  

Галасюк В.В. Кравченко М.М. 

Лебединська О.Ю. 

30.06.2015 вручено таблицю 
поправок-2 

         24.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо скасування 

обов'язковості державної 

реєстрації іноземних 

розглянуто 
17.06.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за основу 

Галасюк В.В. Кравченко М.М. 30.06.2015 вручено подання 
Комітету про розгляд 



інвестицій (реєстр. № 2763 від 

30.04.2015) 
         25.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

забезпечення реалізації права 

на конвертацію грошових 

вимог до товариства на внесок 

до його статутного капіталу 

(реєстр. № 2764 від 

30.04.2015) 

  

розглянуто 
15.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за основу 

  

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю.   

         26.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо зняття 

регуляторних бар'єрів для 

розвитку мережі 

індустріальних парків в 

Україні) (реєстр. № 2844 від 

14.05.2015) (друге читання) 

  

розглянуто 
01.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти у другому 
читанні та в цілому 

як Закон з 
урахуванням 

техніко-юридичних 
правок 

  

Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

Бондаренко О.А. 

14.07.2015 вручено таблицю 
поправок-2 

         27.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" щодо 

удосконалення процедури 

припинення юридичної особи 

шляхом її перетворення 

(реєстр. № 2850 від 

14.05.2015) 

розглянуто 
03.06.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання 

автору 

  

Кіраль С.І. Лебединська О.Ю. 16.06.2015 вручено подання 
комітету про доопрацювання 



  

         28.     Проект Закону про внесення 

змін до розділу ІІ "Прикінцеві 

положення" Закону України 

"Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо визначення кінцевих 

вигодоодержувачів юридичних 

осіб та публічних діячів" щодо 

терміну подачі відомостей про 

кінцевого вигодоодержувача 

(реєстр. № 2892 від 

19.05.2015) 

  

розглянуто 
03.06.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання 

автору 

  

Галасюк В.В. Близненко Ю.М. 30.06.2015 вручено подання 
комітету про доопрацювання 

         29.     Проект Закону про мораторій 

на перевірки суб'єктів 

господарської діяльності 

(реєстр. № 2918 від 

03.07.2015) (доопрацьований) 

  

розглянуто 
15.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання 

автору 

  

Кривошея Г.Г. Лебединська О.Ю.   

         30.     Проект Закону про внесення 

змін до статті 17 Закону 

України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців" 

(щодо подання інформації 

неприбутковими 

організаціями) (реєстр. № 2961 

від 26.05.2015) 

  

  Галасюк В.В. Лебединська О.Ю.   



  

         31.     Проект Закону про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

(реєстр. № 2983 від 

02.06.2015) (друге читання) 

  

  

  

  Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

Лебединська О.Ю. 

  

         32.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної 

операції" щодо звільнення від 

сплати за користування 

земельними ділянками 

приватної власності 

(земельних часток (паїв) 

(реєстр. № 2992 від 

02.06.2015) 

  

розглянуто 
01.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання 

автору 

  

Кіраль С.І. Кравченко М.М. 

Лебединська О.Ю. 

  

         33.     Проект Закону про невідкладні 

заходи по збереженню та 

розвитку вітчизняного 

авіабудування в період впливу 

на економіку держави 

негативних кризових факторів 

  Галасюк В.В. Бондаренко О.А.   



(реєстр. № 2008а від 

03.06.2015) 

  

         34.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

щодо підтримки вітчизняної 

металургійної галузі (реєстр. 

№ 2031а від 05.06.2015) 

  

розглянуто 
17.06.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за основу 

Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 30.06.2015 вручено подання 
комітету про розгляд 

         35.     Проект Закону про внесення 

зміни до статті 7 Закону 

України "Про ліцензування 

видів господарської 

діяльності" (щодо модернізації 

та утилізації озброєння, 

військової техніки та зброї) 

(реєстр. № 2039а від 

08.06.2015) 

  

  Галасюк В.В. Близненко Ю.М.   

         36.     Проект Закону про заборону 

торгівлі з тимчасово 

окупованими територіями 

України (реєстр. № 2066а від 

12.06.2015) 

  

  Галасюк В.В. Бондаренко О.А.   

         37.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

ліцензування видів 

господарської діяльності" 

щодо забезпечення 

розглянуто 
17.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за основу 
та в цілому як Закон, 

Галасюк В.В. Близненко Ю.М. 18.06.2015 вручено подання 
комітету про розгляд  



безперервності ліцензування та 

захисту економічних інтересів 

держави (реєстр. № 2086а від 

16.06.2015) 

  

з урахуванням 
техніко - юридичних 

правок 

         38.     Проект Закону про внесення 

змін до статті 5 Закону України 

"Про тимчасові заходи на 

період проведення 

антитерористичної операції" 

(щодо створення сприятливих 

умов для суб'єктів 

господарювання, що 

здійснюють діяльність на 

території проведення АТО) 

(реєстр. № 2098а від 

17.06.2015) 

  

розглянуто 
17.06.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за основу 
та в цілому як Закон 

з урахуванням 
техніко-юридичних 

правок 

  

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю.   

         39.     Проект Постанови про 

проведення парламентських 

слухань на тему: "Розвиток 

підприємництва в Україні та 

підтримка малого і середнього 

бізнесу" (30 вересня 2015 року) 

(реєстр. № 2132а від 

19.06.2015) 

  

розглянуто 
20.05.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

підтримати 
проведення 

парламентських 
слухань 

  

Галасюк В.В. Лебединська О.Ю.   

         40.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

масштабного стимулювання 

розглянуто 
01.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти за основу 

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

Жовніренко О.В. 

  



вітчизняного виробництва, 

залучення прямих іноземних 

інвестицій та розвитку малого 

та середнього підприємництва) 

(реєстр. № 2143а від 

22.06.2015) 

  

         41.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

(щодо ефективного розвитку 

малого та середнього 

підприємництва і відкритості 

державних закупівель) (реєстр. 

№ 2143а-1 від 03.07.2015) 

  

розглянуто 
15.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

повернути з/проект  
на доопрацювання 

автору 

  

Галасюк В.В. Бондаренко О.А. 

Жовніренко О.В. 

  

         42.     Проект Закону про припинення 

дії Меморандуму "Про 

взаєморозуміння між 

Державним космічним 

агентством України та 

Федеральним космічним 

агентством (Російська 

Федерація) щодо 

співробітництва у 

використанні національних 

космічних засобів 

дистанційного зондування 

Землі цивільного призначення" 

(реєстр. № 2170а від 

25.06.2015) 

  

  Дубінін О.І. Бондаренко О.А. 

Жовніренко О.В. 

  



         43.     Про державну підтримку 

базових підприємств ракетно-

космічної галузі України з 

метою фінансового 

оздоровлення та розвитку 

державних підприємств 

"Виробниче об'єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О.М. Макарова" та 

"Державного 

Конструкторського бюро 

“Південне” імені М.К. Янгеля" 

(реєстр. № 2193а від 

30.06.2015) 

  

  Дубінін О.І. Гаврилів Р.М.   

         44.     Проект Закону про внесення 

змін до статті 34 Закону 

України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" 

(щодо повторного 

оприлюднення проекту 

регуляторного акту, органами 

та посадовими особами 

місцевого самоврядування) 

(реєстр. № 2213а від 

01.07.2015) 

  

  Кіраль С.І. Лебединська О.Ю.   

         45.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо діяльності 

  Хміль М.М. Гаврилів Р.М.   



технологічних парків (реєстр. 

№ 2216а від 01.07.2015) 

  

         46.     Проект Закону про внесення 

змін до розділу ІІІ "Прикінцеві 

положення" Закону України 

"Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих 

актів України" (реєстр. № 

2230а від 02.07.2015) 

  

розглянуто 
15.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 
повернути його 
суб’єкту права 
законодавчої 
ініціативи на 

доопрацювання 

Кривошея Г.Г. Лебединська О.Ю. 16.07.2015 вручено 
подання Комітету про 

доопрацювання 

         47.     Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

(щодо узгодження деяких 

положень реєстрації 

юридичних та фізичних осіб-

підприємців) (реєстр. № 2235а 

від 02.07.2015) 

  

  Галасюк В.В. Лебединська О.Ю.   

         48.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

ліцензування видів 

господарської діяльності" 

(щодо виробництва 

ветеринарної продукції та 

ліцензування діяльності з 

особливо небезпечними 

хімічними речовинами) 

  Кривошея Г.Г. Близненко Ю.М.   



(реєстр. № 2284а від 

03.07.2015) 

  

         49.     Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

спеціальну економічну зону 

"Закарпаття" (щодо 

забезпечення рівних прав 

інвесторів, розширення 

виробництва та створення 

нових робочих місць) (реєстр. 

№ 2301а від 06.07.2015) 

розглянуто 
15.07.2015, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та 
рекомендувати 

прийняти в першому 
читанні та в цілому 

як Закон 

Галасюк В.В. Кравченко М.М. 

  

  

         50.     Проект Закону 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) 

  

  Галасюк В.В. Близненко Ю.М.   

  Розділ II.         

  Законопроекти, які Комітет 

має розглянути і подати свої 

пропозиції 

  

        

1.           згідно затвердженого 
порядку денного третьої 

сесії 

  
  *Законопроекти, які доручено 

керівництвом Верховної Ради  

        



України розглянути разом з 

іншими комітетами та Комітет є  

другим 

  
  Розділ ІІІ.         

  Питання, які передбачається 

розглянути на виїзних 

засіданнях Комітету 

  

        

1. Залучення підприємств 

оборонно-промислового 

комплексу до виконання 

державного оборонного 

замовлення (на базі 

підприємств Львівської 

області) 

  

вересень Кіраль С.І. Гаврилів Р.М.   

2. Законодавче забезпечення та 

реалізація державної політики 

розвитку малого та середнього 

підприємництва на прикладі 

досвіду Грузії 

  

вересень Галасюк В.В. Близненко Ю.М.   

3. Польська модель 

трансформації економіки та 

розвитку промисловості і 

розширення двосторонньої 

економічної співпраці 

(Польща)  

  

жовтень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

  

  



4. Співпраця ЄС – Україна в 

інвестиційній та торгівельній 

сферах щодо залучення 

інвестицій і технологій в 

реальний сектор економіки 

України та доступу до ринків 

ЄС (Бельгія, м. Брюссель) 

  

жовтень Галасюк В.В. Кравченко М.М.   

5. Вивчення ситуації, яка 

склалась на промислових 

підприємствах на прикладі 

підприємств міста Дрогобич 

Львівської області із 

залученням керівників 

підприємств Івано-

Франківської, Львівської та 

Тернопільської областей 

  

листопад Кужель О.В. 

  

Гаврилів Р.М.   

6. Запровадження державної 

промислової політики з 

урахуванням досвіду 

формування мережі 

індустріальних парків 

Туреччини (Туреччина) 

  

листопад Галасюк В.В. Гаврилів Р.М.   

  Розділ ІV.         

  Питання, які розглядаються 

Комітетом в порядку 

контролю за виконанням 

        



законів, постанов Верховної 

Ради, власних рішень 

  

1. Про виконання Закону України 

«Про індустріальні парки» № 

5018-VI від 21.06.2012 року 

  

вересень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М.   

2. Про виконання Закону України 

«Про державно-приватне 

партнерство» № 2404-VI від 

01.07.2010 року) 

  

жовтень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М.   

3. Про виконання Закону України 

«Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у 

пріоритетних галузях 

економіки з метою створення 

нових робочих місць» від 

06.09.2012 року № 5205-VI 

  

листопад  Кіраль С.І. Кравченко М.М.   

4. Про виконання Закону України 

«Про електроенергетику» від 

16.10.1997 року № 575/97-ВР 

  

грудень Гіршфельд А.М. Гаврилів Р.М.   

    

Розділ V. 

        



  Питання (з числа віднесених 

до предметів відання 

Комітету), які пропонується 

розглянути на 

Парламентських слуханнях 

та на чергових Днях Уряду 

(окремо) 

        

1.   Розвиток підприємництва в 

Україні та підтримка малого і 

середнього бізнесу 

30 вересня 

2015 року 

Галасюк В.В. Шестопалова В.П. 

  

  

  Розділ VІ.         

  Конференції, семінари, 

“круглі столи”, інші заходи, 

які будуть проводитись 

Комітетом або за його участю 

  

        

1.   Участь у засіданнях колегій 

міністерств і відомств, які 

відносяться  до відання 

Комітету   

  

протягом  

всього періоду 

  Шестопалова В.П. 

Гаврилів Р.М. 

Кравченко М.М. 

Бондаренко О.А. 

Близненко Ю.М. 

Лебединська О.Ю. 

  

  

2.   Слухання в Комітеті на тему: 

«Промислова політика України 

для забезпечення структурних 

реформ» 

жовтень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

  

  



  

3.   Слухання в Комітеті на тему: 

«Державні закупівлі продукції 

ВПК» 

  

жовтень Єфімов М.В. Гаврилів Р.М. 

  

  

4.   Слухання в Комітеті на тему: 

«Запровадження технічних 

регламентів та оцінки 

відповідності для просування 

продукції вітчизняних 

підприємств на ринках ЄС» 

  

листопад Кужель О.В. Гаврилів Р.М. 

  

  

5.   Слухання в Комітеті на тему: 

«Підтримка малого та 

середнього підприємництва» 

  

листопад Кіраль С.І. Лебединська О.Ю. 

  

  

6.   Проведення круглого столу на 

тему: «Дерегуляція для 

поліпшення умов ведення 

бізнесу в Україні» (питання 

ліцензування, дозволів, тощо) 

  

 

грудень Кужель О.В. Близненко Ю.М. 

  

  



        Голова Комітету   В.В.Галасюк 

 

 

        Секретар Комітету М.М.Хміль 
           

 

 


