
 

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  
                                                    

                                                      80 

                                                   03      жовтня        18 

  

 
  
  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.          
  
Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кіраль С.І., 

Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Розенблат Б.С., Хміль М.М. 
  
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Терегейло Ю.В., Стьопіна К.А. 
 

П о р я д о к    д е н н и й :  
  

1. Щодо аналізу практики застосування Закону України «Про тимчасові особливості 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

№ 1728-VIII від 03.11.2016 року. 

 

2. Щодо аналізу практики застосування Закону України «Про внесення змін до Закону 

України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» № 1726-VIII від 03.11.2016. 

 

3. Різне 

  
 

1 – 2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. про перенесення розгляду 

запланованих питань порядку денного на наступний пленарний тиждень.  

 

 

Голова Комітету Галасюк В.В. проінформував, що на запит Комітету до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України не були надані матеріали до порядку денного і не 

було підтверджено особистої участі Першого віце - прем'єр - міністра України – Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. у засіданні Комітету та запропонував 

направити повторне звернення до керівництва Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України щодо участі у засіданні Комітету для комплексного заслуховування 

питань порядку денного. 

 



Крім того, Голова Комітету повідомив про вжиття адміністративних заходів 

відповідно до статті 18819 Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно 

невиконання законних вимог посадовими особами Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України в частині недодержання встановлених Законом строків надання відповіді 

на депутатське звернення для підготовки засідання Комітету. 

 

Різне 

 

1. 

 

Заслухали інформацію заступника Голови Комітету – народного депутата України 

Кужель О.В.:  

щодо запровадження на рівні нормативно-правових актів змін в системі перевірок 

контролюючими органами з боку Державної служби України з питань праці;  

 

щодо штрафування підприємців за непроведення індексації заробітної праці 

(абз. 4, ч. 2, ст. 265 Кодексу законів про працю України). 

 

В обговоренні взяли участь Галасюк В.В., Кіраль С.І., Розенблат Б.С., Кривошея Г.Г., 

Дубінін О.І.  

Народні депутати України – члени Комітету прийняли рішення щодо доцільності 

термінового розгляду у першочерговому порядку на пленарному засіданні 

16 жовтня 2018 року пакету наступних законопроектів: 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо врегулювання адміністративної відповідальності за порушення трудового 

законодавства» (реєстр. № 5711 від 25.01.2017р.); 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного 

нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» 

(реєстр. № 6489 від 23.05.2017р.) (друге читання); 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб суб'єктів 

владних повноважень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» (реєстр. № 7326 від 20.11.2017р.); 

- проект Закону України «Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про основні 

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

вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)» 

(реєстр. № 8277 від 17.04.2018р.). 

 

 

Прийняття вищевказаних законопроектів дозволить врегулювати нагальні проблеми у 

сфері праці та зменшити надмірний тиск на підприємців з боку Державної служби України з 

питань праці та інших центральних органів виконавчої влади, а також посилити захист 

суб'єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб суб'єктів владних 

повноважень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю). 

 

 

УХВАЛИЛИ: Звернутись до Голови Верховної Ради України щодо доцільності 

термінового розгляду у першочерговому порядку на пленарному 

засіданні 16 жовтня 2018 року пакету вищезазначених законопроектів. 

   

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 



 

2. 

 

Заслухали інформацію голови підкомітету з питань промислової та інвестиційної 

політики Дубініна О.І. щодо особливостей сплати внесків пайової участі до органів місцевої 

влади при введенні в експлуатацію споруд та будівель. 

 

3. 

 

Заслухали інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання Кривошеї Г.Г. щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності 

(реєстр. № 6235 від 11.04.2017 р.) (друге читання). 

Було зауважено, що Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку від 1 жовтня 2018 року висловило низку зауважень, згідно з якими 

зазначений законопроект потребує суттєвого доопрацювання. 

Після опрацювання робочою групою законопроект буде внесений для  повторного 

розгляду на засіданні Комітету і направлений до Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України для візування. 

Після проходження відповідної процедури зазначений законопроект буде внесений на 

розгляд Верховної Ради України. 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК 

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


