
Орієнтований 

 

П Л А Н 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва 

на період другої сесії восьмого скликання (лютий – липень 2015 року) 

  

№№ 

п/п 

Питання, які вносяться на розгляд Комітету Строки 

розгляду в 

Комітеті 

Відповідальн

і за 

підготовку 

члени 

Комітету 

Відповідальні за 

підготовку 

працівники 

секретаріату 

Комітету  

Пропозиції 

щодо 

строків 

розгляду 

законопроек

тів 

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 ліцензування певних видів 

господарської діяльності (реєстр. № 0934 від 

27.11.2014) (повторне друге читання) 

  

березень Кужель О.В. Смольнякова 

Л.В.  

березень 



             

2.      
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. 

  

березень 

             

3.      
Проект Закону про мораторій на проведення 

перевірок суб'єктів господарювання (реєстр. № 

1054 від 27.11.2014)  

  

розглянуто 

04.02.2015, 

запропоновано 

внести на розгляд 

ВРУ та 

рекомендувати 

відхилити з/проект  

Кривошея 

Г.Г. 

Смольнякова 

Л.В. 

березень 

             

4.      
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) 

  

березень Кужель О.В. Гаврилів Р.М. 

  

березень 

             

5.      
Проект Закону про зміну системи регулювання 

економіки (реєстр. № 1069 від 27.11.2014) 

розглянуто 

11.02.2015, 

запропоновано 

внести на розгляд 

ВРУ та 

рекомендувати 

прийняти за основу 

та в цілому як закон 

 

Кужель О.В. Близненко Ю.М. березень 

             

6.      
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 

Кривошея 

Г.Г. 

Смольнякова 

Л.В. 

лютий 



  з/проекті реєстр. № 

1362 
             

7.      
Проект Закону про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні (реєстр. № 1256 від 04.12.2014) (друге 
читання) 

  

  

лютий 

Кіраль С.І. Смольнякова 

Л.В. 

квітень 

             

8.      
Проект Закону про запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування прав та 

законних інтересів суб'єктів підприємницької 

діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації (реєстр. № 1313 від 09.12.2014) 

(друге читання) 

  

березень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. квітень 

             

9.      
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 мораторію на експорт лісо- 

та пиломатеріалів у необробленому вигляді) 

(реєстр. № 1362 від 10.12.2014) (друге читання) 

  

березень Розенблат 

Б.С. 

Смольнякова 

Л.В. 

квітень 

         10.      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. травень 

         11.      Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо 

спрощення припинення юридичних осіб шляхом 

розглянуто 

11.02.2015, 

запропоновано 

внести на розгляд 

ВРУ та 

Галасюк В.В. Смольнякова 

Л.В. 

березень 



злиття, приєднання, поділу, перетворення 

(реорганізації) (реєстр. № 1416 від 11.12.2014) 

  

рекомендувати 

прийняти за основу 

та в цілому як закон 
  

         12.      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. березень 

         13.      Проект Закону про саморегулювальні організації 

(реєстр. № 1444 від 11.12.2014) 

  

березень Кіраль С.І. Смольнякова 

Л.В. 

квітень 

         14.      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) 

  

розглянуто 

04.02.2015, 

запропоновано 

внести на розгляд 

ВРУ та 

рекомендувати 

прийняти за основу 

Кривошея 

Г.Г. 

Смольнякова 

Л.В. 

  

березень 

         15.      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 

КМУ 
  

Кіраль С.І. Кравченко М.М. лютий 

         16.      Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про спеціальну (вільну) економічну зону 

"Порто-франко" на території Одеського морського 

торговельного порту" (щодо регулювання 

квітень Кіраль С.І. Кравченко М.М. травень 



інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто-

франко") (реєстр. № 1642 від 26.12.2014) 

  
         17.      Проект Закону про вільну (спеціальну) економічну 

зону "Порто-франко" (реєстр. № 1731 від 

14.01.2015) 

  

квітень Кіраль С.І. Кравченко М.М. травень 

         18.      Проект Закону про економічний експеримент на 

території міста Одеси (реєстр. № 1786 від 

16.01.2015) 

  

квітень Хміль М.М. Кравченко М.М. травень 

         19.      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) 

  

квітень   Близненко Ю.М.   

         20.      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) 

квітень     травень 

  Розділ II.         

  Законопроекти, які Комітет має розглянути і 

подати свої пропозиції 

  

        

             

1.      
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України (щодо захисту інвестицій та гарантування 

лютий Гіршфельд 

А.М. 

Кравченко М.М. згідно 
затверджено
го порядку 

денного 
другої сесії  



діяльності товариств з обмеженою 

відповідальністю) (реєстр. № 1048 від 27.11.2014) 

  
             

2.      
Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" щодо дерегулювання у сфері 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування (реєстр. № 1060 від 27.11.2014)* 

  

лютий Хміль М.М. Смольнякова 

Л.В. 

- “ - 

             

3.      
Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" (щодо створення умов для детенізації 

роботи малого підприємництва) (реєстр. № 1060-1 

від 27.11.2014)* 

  

лютий Хміль М.М. Смольнякова 

Л.В. 

- “ - 

             

4.      
Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" (щодо зменшення розміру єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування) (реєстр. № 1060-2 від 08.12.2014)* 

  

лютий Хміль М.М. Смольнякова 

Л.В. 

- “ - 

             

5.      
Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо спрощеної системи 

оподаткування оренди нерухомого майна) (реєстр. 

№ 1075 від 27.11.2014) * 

  

лютий Розенблат 

Б.С. 

Кравченко М.М. - “ - 



             

6.      
Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг" (щодо 

державних гарантій суб'єктам господарювання у 

застосуванні ними реєстраторів) (реєстр. № 1088 

від 28.11.2014) * 

  

лютий   Смольнякова 

Л.В. 

- “ - 

             

7.      
Проект Закону про ліквідацію приватних 

монополій (реєстр. № 1109 від 28.11.2014) * 

  

лютий Єфімов М.В. Гаврилів Р.М. згідно 
затверджено
го порядку 

денного 
другої сесії 

             

8.      
Проект Закону про вогнепальну зброю цивільного 

призначення (реєстр. № 1135 від 01.12.2014) 

  

лютий Єфімов М.В. Гаврилів Р.М. - “ - 

             

9.      
Проект Закону про цивільну зброю і боєприпаси 

(реєстр. № 1135-1 від 10.12.2014) 

  

лютий Єфімов М.В. Гаврилів Р.М. - “ - 

         10.      Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про забезпечення комерційного обліку 

природного газу" (щодо захисту прав споживачів 

природного газу, які використовують газ тільки для 

приготування їжі) (реєстр. № 1144 від 02.12.2014) 

* 

  

лютий Нечаєв О.І. Гаврилів Р.М. - “ - 

         11.      Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС 

про недобросовісну комерційну практику) (реєстр. 

№ 1197 від 02.12.2014) 

  

лютий Хміль М.М. Масарова Т.Ф. - “ - 



         12.      Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів (щодо імплементації вимог 

Директиви ЄС про недобросовісну комерційну 

практику) (реєстр. № 1197-1 від 26.12.2014) 

  

лютий Хміль М.М. Масарова Т.Ф. - “ - 

         13.      Проект Закону про заходи щодо ліквідації дефіциту 

бюджету Пенсійного фонду України (реєстр. № 

1205 від 02.12.2014) 

  

лютий Кривошея 

Г.Г. 

Гаврилів Р.М. - “ - 

         14.      Проект Закону про особливості виконання 

кредитних зобов'язань на території проведення 

антитерористичної операції (реєстр. № 1213 від 

02.12.2014)* 

  

лютий Єфімов М.В. Смольнякова 

Л.В. 

- “ - 

         15.      Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про стимулювання розвитку 

вітчизняного машинобудування для 

агропромислового комплексу" щодо деяких питань 

виробництва сільськогосподарської техніки 

(реєстр. № 1240 від 04.12.2014)* 

  

березень Гіршфельд 

А.М. 

Гаврилів Р.М. - “ - 

         16.      Проект Закону про внесення змін до статті 30 

Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо 

спрощення процедури виплати дивідендів 

акціонерам) (реєстр. № 1249 від 04.12.2014) 

  

березень Дубінін О.І. Смольнякова 

Л.В. 

згідно 
затверджено
го порядку 

денного 
другої сесії 

         17.      Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції" (щодо 

березень Єфімов М.В. Кравченко М.М. - “ - 



забезпечення реалізації положень закону) (реєстр. 

№ 1257 від 04.12.2014)* 

  

         18.      Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо забезпечення реалізації 

Закону України "Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції") (реєстр. 

№ 1258 від 04.12.2014)* 

  

березень Єфімов М.В. Кравченко М.М. - “ - 

         19.      Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо оподаткування операцій з 

інвестиційними активами) (реєстр. № 1262 від 

04.12.2014)* 

  

березень Кіраль С.І. Кравченко М.М. - “ - 

         20.      Проект Закону про внесення змін до Митного 

тарифу України, затвердженого Законом України 

"Про Митний тариф України" (щодо врегулювання 

ставок ввізного мита на полівінілхлорид) (реєстр. 

№ 1335-1 від 26.12.2014)* 

  

березень Нечаєв О.І. Масарова Т.Ф. - “ - 

         21.      Проект Закону про особливості видобутку 

бурштину-сирцю на родовищах і проявах, які не 

мають промислового значення (реєстр. № 1351 від 

10.12.2014)* 

  

березень Розенблат 

Б.С. 

Масарова Т.Ф. - “ - 

         22.      Проект Закону про видобування та реалізацію 

бурштину (реєстр. № 1351-1 від 26.12.2014)* 

  

березень Розенблат 

Б.С. 

Масарова Т.Ф. - “ - 



         23.      Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо узгодження окремих норм 

до Закону України "Про вільну (спеціальну) 

економічну зону "Умань") (реєстр. № 1370 від 

10.12.2014)* 

  

березень Хміль М.М. Кравченко М.М. - “ - 

         24.      Проект Закону про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України (щодо приведення у відповідність 

норм до Закону України "Про вільну (спеціальну) 

економічну зону "Умань") (реєстр. № 1371 від 

10.12.2014)* 

  

березень Хміль М.М. Кравченко М.М. згідно 
затверджено
го порядку 

денного 
другої сесії 

  

         25.      Проект Закону про лікарняні каси (реєстр. № 1377 

від 10.12.2014)* 

  

березень Хміль М.М. Гаврилів Р.М. - “ - 

         26.      Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо надання пільг в 

оподаткуванні доходів, отриманих самозайнятими 

особами у сфері послуг (реєстр. № 1425 від 

22.12.2014)* 

  

березень Кужель О.В. Смольнякова 

Л.В. 

- “ - 

         27.      Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державне регулювання виробництва 

і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо 

заборони реалізації алкогольних напоїв в нічний 

час) (реєстр. № 1440 від 11.12.2014)* 

  

березень Кривошея 

Г.Г. 

Гаврилів Р.М. - “ -  



         28.      Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо боротьби із 

зловживанням алкогольних напоїв) (реєстр. № 

1440-1 від 25.12.2014) 

  

березень Кривошея 

Г.Г. 

Гаврилів Р.М. - “ - 

         29.      Проект Закону про внесення змін до статті 15 

Закону України "Про захист прав споживачів" 

(щодо позначення країни виробника (виконавця, 

продавця) (реєстр. № 1450 від 12.12.2014)* 

  

березень Кривошея 

Г.Г. 

Масарова Т.Ф. - “ - 

         30.      Проект Закону про внесення змін до статті 15 

Закону України "Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів (щодо збільшення розмірів плати за 

ліцензії на право оптової чи роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими виробами) 

(реєстр. № 1488 від 16.12.2014)* 

  

березень Кривошея 

Г.Г. 

Гаврилів Р.М. - “ - 

         31.      Проект Закону про деякі питання щодо 

відновлення втраченого страхового стажу 

працівникам Олександрійського буровугільного 

комплексу (щодо відстрочення податкового боргу 

по податковим зобов'язанням зі сплати страхових 

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування) (реєстр. № 1508 від 18.12.2014)* 

  

березень Хміль М.М. Гаврилів Р.М. згідно 
затверджено
го порядку 

денного 
другої сесії 

          32.      Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо дерегуляції у 

березень Кужель О.В. Близненко Ю.М. - “ - 



сфері державного пробірного контролю (реєстр. № 

1511 від 18.12.2014)* 

  
         33.      Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України (щодо виконавчих органів юридичних осіб 

та покращення інвестиційної політики) (реєстр. № 

1526 від 22.12.2014)* 

  

березень Кіраль С.І. Кравченко М.М. - “ - 

         34.      Проект Закону про внесення змін до пункту 5 

Розділу VI "Прикінцеві положення" Закону 

України "Про морські порти України" (щодо 

отримання документів дозвільного характеру) 

(реєстр. № 1607 від 24.12.2014)* 

  

травень Кривошея 

Г.Г. 

Смольнякова 

Л.В. 

Близненко Ю.М. 

- “ - 

         35.      Проект Закону про внесення змін до розділу VIII 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" щодо стимулювання сплати 

поточних платежів з єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування і погашення заборгованості до 

Пенсійного фонду України (реєстр. № 1608 від 

24.12.2014)* 

  

травень Кривошея 

Г.Г. 

Смольнякова 

Л.В. 

Близненко Ю.М. 

- “ - 

         36.      Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо особливості справляння 

земельного податку (реєстр. № 1609 від 

24.12.2014)* 

  

травень Дубінін О.І. Масарова Т.Ф. - “ - 



         37.      Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо автоматичного 

відшкодування податку на додану вартість) 

(реєстр. № 1626 від 25.12.2014)* 

травень Єфімов М.В. Смольнякова 

Л.В. 

- “ - 

         38.      Проект Закону про внесення змін до Кодексу 

законів про працю України (щодо випробування 

при прийнятті на роботу) (реєстр. № 1639 від 

26.12.2014)* 

  

травень Хміль М.М. Кравченко М.М. згідно 
затверджено
го порядку 

денного 
другої сесії 

         39.      Проект Закону про внесення змін до статті 229 

Податкового кодексу України (щодо особливостей 

оподаткування нафтопродуктів та скрапленого 

газу, що використовуються в якості сировини для 

нафтохімічної промисловості) (реєстр. № 1653 від 

26.12.2014)* 

  

травень Дубінін О.І. Гаврилів Р.М. - “ - 

         40.      Проект Закону про організацію та проведення 

лотерей на території України (реєстр. № 1691 від 

31.12.2014) 

  

травень   Смольнякова 

Л.В. 

- “ - 

         41.      Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо запобігання дефолту) 

(реєстр. № 1693 від 12.01.2015)* 

  

травень Єфімов М.В. Гаврилів Р.М. - “ - 

         42.      Проект Закону про внесення змін до статті 197 

Податкового кодексу України (щодо створення 

сприятливих умов для забезпечення виконання 

контрактів державного оборонного замовлення) 

(реєстр. № 1694 від 12.01.2015) 

  

травень Єфімов М.В. Гаврилів Р.М. - “ - 



         43.      Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо вдосконалення 

законодавства у сфері державної системи 

біобезпеки під час створення, випробування, 

транспортування та використання генетично 

модифікованих організмів) (реєстр. № 1708 від 

13.01.2015)* 

  

травень Дубінін О.І. Масарова Т.Ф. - “ - 

         44.      Проект Закону про внесення зміни до Митного 

кодексу України (щодо врегулювання 

інвестиційної діяльності на території вільної 

(спеціальної) економічної зони "Порто-франко") 

(реєстр. № 1732 від 14.01.2015)* 

  

квітень Кіраль С.І. Кравченко М.М. - “ - 

        45.      Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо врегулювання 

інвестиційної діяльності на території вільної 

(спеціальної) економічної зони "Порто-франко") 

(реєстр. № 1733 від 14.01.2015)* 

  

квітень Кіраль С.І. Кравченко М.М. - “ - 

         46.      Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо реалізації норм Закону 

України "Про Економічний експеримент на 

території міста Одеси") (реєстр. № 1787 від 

16.02.2015)* 

  

квітень Хміль М.М. Кравченко М.М. згідно 
затверджено
го порядку 

денного 
другої 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) 

  

березень Кіраль С.І. Гаврилів Р.М.   

             

2.      
Законодавче забезпечення та реалізація державної 

політики розвитку малого та середнього 

підприємництва на прикладі досвіду Грузії 

  

квітень Кужель О.В. Близненко Ю.М.   

             

3.      
Польська модель трансформації економіки та 

розвитку промисловості і розширення 

двосторонньої економічної співпраці (Польща)  

  

квітень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

Масарова Т.Ф. 

  

  

             

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) 

  

травень 

  

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 

  

червень Кужель О.В. 

  

Гаврилів Р.М.   



             

6.      
Запровадження державної промислової політики з 

урахуванням досвіду формування мережі 

індустріальних парків Туреччини (Туреччина) 

червень 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 

  

березень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М.   

             

2.      
Про виконання Закону України «Про державно-

приватне партнерство» № 2404-VI від 01.07.2010 

року) 

  

квітень Кужель О.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 

  

травень 

  

Кіраль С.І. Кравченко М.М.   

             

4.      
Про виконання Закону України «Про 

електроенергетику» від 16.10.1997 року № 575/97-

ВР 

  

червень 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) 

        

    

  

        

  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. 

Смольнякова Л.В. 

Масарова Т.Ф. 

Близненко Ю.М. 

  

             

2.      
Слухання в Комітеті на тему: «Промислова 

політика України для забезпечення структурних 

реформ» 

  

березень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

Масарова Т.Ф. 

  

  

             

3.      
Слухання в Комітеті на тему: «Державні закупівлі 

продукції ВПК» 

квітень Єфімов М.В. Гаврилів Р.М. 

Масарова Т.Ф. 

  

  

             

4.      
Слухання в Комітеті на тему: «Запровадження 

технічних регламентів та оцінки відповідності для 

квітень Кужель О.В. Гаврилів Р.М.   



просування продукції вітчизняних підприємств на 

ринках ЄС» 

  

Масарова Т.Ф. 

  

             

5.      
Слухання в Комітеті на тему: «Підтримка малого та 

середнього підприємництва» 

  

травень 

  

Кіраль С.І. Смольнякова 

Л.В. 

  

  

             

6.      
Проведення круглого столу на тему: «Дерегуляція 

для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні» 

(питання ліцензування, дозволів, тощо) 

  

травень 

  

Кужель О.В. Близненко Ю.М. 

  

  

        

     

7.    

   

Слухання в Комітеті на тему: «Напрями 

удосконалення політики стимулювання розвитку 

індустріальних парків в Україні» 

  

  

  

червень Галасюк В.В. Гаврилів Р.М. 

Масарова Т.Ф. 

  

  

        Голова Комітету 

  

  

  В.В.Галасюк 

        Секретар Комітету М.М.Хміль 

  

 


