
Орієнтовний 

П Л А Н 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики 

на період четвертої сесії сьомого скликання (лютий 2014 року – липень 2014 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 визнання галузі 

машинобудування однією з пріоритетних у 

промисловості України (реєстр. № 0931 від 

12.12.2012) (друге читання) 

  

розглянуто 
18.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та прийняти в 

цілому як закон 

  

Боярський Ю.І. Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

  

лютий 

2.   Проект Закону про визнання таким, що втратив 

чинність, Закону України "Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих місць" 

(реєстр. № 1226 від 10.01.2013) 

розглянуто 
19.03.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та відхилити 

законопроект 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. квітень 



  
3.   Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про засади внутрішньої та зовнішньої політики" 

(щодо недопущення випадків порушення вимог 

законодавства з питань внутрішньої та зовнішньої 

політики) (реєстр. № 1262 від 11.01.2013) 

  

розглянуто 
19.03.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та відхилити 

законопроект  

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. квітень 

4.   Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про Загальнодержавну програму створення 

військово-транспортного літака Ан-70 та його 

закупівлі за державним оборонним замовленням" 

(реєстр. № 2105 від 28.01.2013) 

розглянуто 
02.04.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

березень 

5.    Проект Закону про стимулювання економічної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки на 

території міста Феодосія, Кіровського та 

Ленінського району Автономної Республіки Крим 

(реєстр. № 2356 від 20.02.2013) 

  

розглянуто 
21.05.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 
на доопрацювання 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

березень 

6.   Проект Закону про спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на території пріоритетного 

розвитку в місті Біла Церква Київської області 

(реєстр. № 2467 від 05.03.2013) 

  

розглянуто 
04.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та відхилити 

законопроект 

  

Фаєрмарк С.О. Смольнякова Л.В. травень 

7.   Проект Закону про деякі питання заборгованості 

державних підприємств авіаційної промисловості 

ДП "Антонов" та "Харківське державне авіаційне 

виробниче підприємство" та забезпечення їх 

стабільного розвитку (реєстр. № 2474 від 

05.03.2013) 

  

розглянуто 
15.05.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

березень 



8.   Проект Закону про засади здійснення державного 

регулювання синтетичних миючих засобів та 

товарів побутової хімії (реєстр. № 2535 від 

14.03.2013) 

  

  

розглянуто 
03.07.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 

автору на 
доопрацювання 

  

Фаєрмарк С.О. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

березень 

9.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності 

індустріальних парків (реєстр. № 2589 від 

20.03.2013) 

  

розглянуто 
04.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Горохов С.О. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

лютий 

10.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав 

інвесторів (реєстр. № 2903 від 22.04.2013) 

  

розглянуто 
18.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 
на доопрацювання 

  

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

  

квітень 

11.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав 

інвесторів (реєстр. № 2013а від 15.05.2013) 

(повторне друге читання) 

  

березень Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

  

квітень 

12.   Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо стимулювання залучення інвестицій 

(реєстр. № 2101а від 22.05.2013) (друге читання) 

  

розглянуто 
19.11.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та прийняти в 

цілому як закон 

Фаєрмарк С.О. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

лютий 

13.   Проект Закону про внесення змін до частини третьої 

статті 4 Закону України "Про інвестиційну 

діяльність" (щодо укладання договору з 

розглянуто 
08.10.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

травень 



забудовниками в багатоквартирному будинку) 

(реєстр. № 2206а від 04.06.2013) 

  

ВРУ та відхилити 
законопроект 

  

  

  

14.   Проект Закону про Технополіс П'ятихатки 

(реєстр. № 2213а від 04.06.2013)  

  

розглянуто 
08.10.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та відхилити 

законопроект 

  

Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

  

травень 

15.   Проект Закону про стимулювання інвестиційної 

діяльності в сільській місцевості 

(реєстр. № 2427а від 26.06.2013) 

  

розглянуто 
08.10.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 
на доопрацювання 

автору 

  

Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. 

  

квітень 

16.   Проект Закону про метрологію та метрологічну 

діяльність (реєстр. № 3090 від 15.08.2013) 

  

  

лютий 

  

Бідьовка В.А. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

березень 

17.   Проект Закону про стандартизацію (реєстр. № 3337 

від 30.09.2013) 

  

розглянуто 
05.11.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

  

Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

лютий 

  

18.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав 

інвесторів житлового будівництва (реєстр. № 3393 

від 09.10.2013) 

  

розглянуто 
14.01.2014, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 
на доопрацювання 

Матвієнков С.А. М.М.Кравченко березень 



автору 

  
19.   Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про інвестиційну діяльність" (щодо державної 

підтримки) (реєстр. № 3575 від 07.11.2013) 

  

лютий 

  

Воропаєв Ю.М. М.М.Кравченко березень 

20.   Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про державно-приватне партнерство" (щодо 

розвитку і функціонування у сфері освіти) (реєстр. 

№ 3598 від 12.11.2013) 

лютий 

  

Воропаєв Ю.М. Гаврилів Р.М. березень 

21.   Проект Закону про міжнародну технічну допомогу 

(реєстр. № 3725 від 04.12.2013) 

  

лютий 

  

Немілостівий 

В.О. 

Гаврилів Р.М. 

Кравченко М.М. 

березень 

22.   Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про спеціальну економічну зону "Рені" (щодо 

регулювання інвестиційної діяльності на території 

СЕЗ "Рені") (реєстр. № 3786 від 19.12.2013) 

  

березень Фаєрмарк С.О. Кравченко М.М. квітень 

23.   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. № 3788 від 19.12.2013) 

  

березень Фаєрмарк С.О. Гаврилів Р.М. травень 

24.   Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про утилізацію транспортних засобів" 

щодо відшкодування вартості транспортних засобів 

(реєстр. № 3845 від 27.12.2013) 

березень Фаєрмарк С.О. 

Матвієнков С.А. 

Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

квітень 



  

25.   Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції" щодо вдосконалення системи 

(реєстр. № 3852 від 08.01.2014 ) 

  

  

березень Воропаєв Ю.М. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

квітень 

  Розділ II.         

  Законопроекти, які Комітет має розглянути і 

подати свої пропозиції 

        

1.   Проект Закону про товариства з обмеженою 

відповідальністю та товариства з додатковою 

відповідальністю (реєстр. № 2011 від 14.01.2013) 

(на заміну 26.09.2013)* 

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. згідно затвердженого 
порядку денного 

четвертої сесії 

2.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо концесійної 

діяльності в Автономній Республіці Крим (реєстр. 

№ 2349а від 19.06.2013)* 

- “ - Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. - “ - 

3.   Проект Закону про повернення у державну власність 

цілісного майнового комплексу Публічного 

акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий 

Ріг" (реєстр. № 2381а від 20.06.2013) 

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

згідно затвердженого 
порядку денного 

четвертої сесії 

4.   Проект Закону про кредитні рейтинги та діяльність 

рейтингових агентств (реєстр. № 2422а від 

25.06.2013)* 

  

- “ - Боярський Ю.І. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

  

- “ - 



5.   Проект Закону про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України у зв'язку із прийняттям Закону 

України "Про кредитні рейтинги та діяльність 

рейтингових агентств" (реєстр. № 2423а від 

25.06.2013) 

  

- “ - Боярський Ю.І. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М 

- “ - 

6.   Проект Закону про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України (щодо екологічного податку, що 

справляється за утилізацію знятих з експлуатації 

транспортних засобів) (реєстр. № 2593а від 

15.07.2013)* 

  

- “ - Фаєрмарк С.О. 

Матвієнков С.А. 

Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

- “ - 

7.   Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України (щодо удосконалення управління 

державними підприємствами та суб'єктами 

господарювання) 

(реєстр. № 3164 від 03.09.2013)* 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Кравченко М.М. - “ - 

8.   Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення захисту прав інвесторів під 

час інвестування (фінансування) будівництва житла  
(реєстр. № 3174 від 03.09.2013)* 

  

- “ - Матвієнков С.А. Кравченко М.М. - “ - 

9.   Проект Закону про внесення зміни до Закону 

України "Про Державний бюджет України на 

2013 рік" (щодо надання державних гарантій) 

(реєстр. №3188 від 04.09.2013)* 

  

- “ - Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

- “ - 



10.   Проект Закону про внесення зміни до статті 199 

Господарського кодексу України (щодо 

державних гарантій) (реєстр. №3209 від 

06.09.2013)* 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Кравченко М.М. - “ - 

11.   Проект Закону про внесення зміни до статті 199 

Господарського кодексу України (щодо 

державних гарантій) (реєстр. №3209-1 від 

20.09.2013)* 

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

  

згідно затвердженого 
порядку денного 

четвертої сесії 

12.   Проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2013 

рік" щодо державних гарантій (на залучення 

інвестицій) (реєстр. № 3210 від 06.09.2013) 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Кравченко М.М. - “ - 

13.   Проект Закону про внесення зміни до статті 6 

Закону України "Про Державний бюджет 

України на 2013 рік" щодо державних гарантій 

(підприємств, установ, організацій державної та 

комунальної форми власності) (реєстр. № 3210-1 

від 20.09.2013)* 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

  

- “ - 

14.   Проект Закону про внесення змін до статті 229 

Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування нафтопродуктів та скрапленого газу, 

що використовуються як сировина для 

нафтохімічної промисловості (реєстр. № 3228 від 

11.09.2013) 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Гаврилів Р.М. - “ - 



15.   Проект Закону про внесення змін до статей 14 та 229 

Податкового кодексу України (щодо особливостей 

оподаткування нафтопродуктів та скрапленого газу, 

що використовуються в якості сировини для 

нафтохімічної промисловості та скрапленого газу 

для комунально-побутових потреб населення) 

(реєстр. № 3228-1 від 30.09.2013) 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Гаврилів Р.М. - “ - 

16.   Проект Закону про деякі питання щодо забезпечення 

соціальних гарантій працівникам структурних 

підрозділів Державної холдингової компанії 

"Олександріявугілля" (щодо списання 

заборгованості до Пенсійного фонду) (реєстр. № 

3273 від 18.09.2013) 

  

  

- “ - Немілостівий 

В.О. 

Кравченко М.М. - “ - 

17.   Проект Закону про особливості корпоратизації 

державного підприємства "Національна енергетична 

компанія "Укренерго" (реєстр. №3287 від 

18.09.2013) 

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Фаєрмарк С.А. Гаврилів Р.М. згідно затвердженого 
порядку денного 

четвертої сесії 

18.   Проект Закону про корпоратизацію державного 

підприємства "Національна енергетична 

компанія "Укренерго" (реєстр. № 3287-1 від 

02.10.2013) 

  

- “ - Фаєрмарк С.А. Гаврилів Р.М. - “ - 

19.   Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо скасування сплати 

екологічного податку за утилізацію знятих з 

- “ - Фаєрмарк С.А. 

Матвієнков С.А. 

Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

- “ - 



експлуатації транспортних засобів (реєстр. № 

3332 від 30.09.2013)* 

  
20.   Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо удосконалення режиму 

оподаткування та стимулювання інвестиційних 

процесів)  (реєстр. № 3449 від 21.10.2013)* 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Кравченко М.М. - “ - 

21.   Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про відходи" (щодо запровадження заставних цін 

на зворотну тару для рідких харчових продуктів та 

прискорення введення обов'язкового роздільного 

збирання відходів) (реєстр. № 3489 від 24.10.2013)* 

  

- “ - Матвієнков С.А. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф 

- “ - 

22.   Проект Закону про захист прав постраждалих 

інвесторів під час будівництва житлової 

нерухомості (реєстр. № 3542 від 05.11.2013)* 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Кравченко М.М. - “ - 

23.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо забезпечення 

права споживачів на користування 

інтерфейсами українською мовою) 

(реєстр. № 3589 від 08.11.2013)* 

  

- “ - Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

- “ - 

24.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо створення та 

функціонування індустріальних парків (реєстр. № 

3700 від 27.11.2013)* 

- “ -     - “ - 



  
25.   Проект Закону про внесення змін до статті 30 

Бюджетного кодексу України (щодо цільового 

спрямування надходжень до Державного 

спеціалізованого фонду фінансування 

загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та 

участь України у міжнародних авіаційних 

організаціях до доходів спеціального фонду 

Державного бюджету) (реєстр. № 3671 від 

21.11.2013)* 

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Воропаєв Ю.М. Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

згідно затвердженого 
порядку денного 

четвертої сесії 

26.   Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо регулювання інвестиційної 

діяльності на території СЕЗ "Порто-франко") 

(реєстр. № 3789 від 19.12.2013)* 

  

- “ - Фаєрмарк С.О. Гаврилів Р.М. - “ - 

27.   Проект Закону про внесення зміни до Митного 

кодексу України (щодо регулювання інвестиційної 

діяльності на території СЕЗ "Порто-франко") 

(реєстр. № 3790 від 19.12.2013)* 

  

  

- “ - Фаєрмарк С.О. Гаврилів Р.М. - “ - 

  Розділ ІІІ.         

  Питання, які передбачається розглянути на 

виїзних засіданнях Комітету  

  

        

1. Машинобудування, як одна з пріоритетних галузей 

розвитку економіки (виїзне засідання Комітету в м. 

травень Матвієнков С.А. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

  



Запоріжжя на базі Запорізького 

автомобілебудівного заводу) 

  

  

  Розділ ІV.         

  Питання, які розглядаються Комітетом в 

порядку контролю за виконанням законів, 

постанов Верховної Ради, власних рішень 

  

        

1. Проблемні питання впровадження державного 

приватного партнерства у космічній сфері (в 

порядку контролю за виконанням Закону України 

«Про державно-приватне партнерство» № 2404-VI 

від 01.07.2010 року) 

  

квітень Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

  

  

2. Сучасний стан впровадження Закону України «Про 

індустріальні парки» № 5018-VI від 21.06.2012 року 

  

травень Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. 

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 

Воропаєв Ю.М. Шестопалова В.П. 

  

  

2.   Слухання у Комітеті на тему: «Проблемні питання 

формування і здійснення промислової та 

інвестиційної політики в Україні та шляхи їх 

подолання» 

  

квітень Немілостівий В.О. Мортіков С.О. 

Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

  

  

3.   Участь членів Комітету у складі делегації на 

космодром Байконур у зв‘язку із запуском 

супутника зв‘язку «Либідь» 

  

квітень Воропаєв Ю.М. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

  

  

4.   Київський Міжнародний меблевий форум – 2014 

(Виставковий центр “КиївЕкспоПлаза”, вул. 

Салютна, 2-б) 

  

  

12-15 березня Матвієнков С.А. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

  

  

        Голова Комітету 

  

                  Ю.М.Воропаєв 

        Секретар Комітету                    В.О.Немілостівий 

 


