Комітет з питань промислової політики та підприємництва
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Головує:

січня

19

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.
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М.,
Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Терегейло Ю.В., Жовніренко О.В.,
Стьопіна К.А.
Порядок

денний:

1.

Щодо орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва на період десятої сесії восьмого
скликання (лютий – липень 2019).

2.

Щодо пропозицій до порядку денного чергової (десятої) сесії Верховної Ради України
восьмого скликання (лютий – липень 2019).
1-2.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо орієнтовного плану
роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики
та підприємництва на період десятої сесії восьмого скликання (лютий –
липень 2019) та пропозицій до порядку денного чергової (десятої) сесії
Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити орієнтовний план роботи Комітету Верховної Ради України з
питань промислової політики та підприємництва на період десятої сесії
восьмого скликання (лютий – липень 2019) та пропозиції до порядку
денного чергової (десятої) сесії Верховної Ради України восьмого
скликання (лютий – липень 2019).
Рішення прийнято одноголосно.

3.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо включення до порядку
денного засідання Комітету та розгляд проекту Закону України "На захист
українських лісів!" (Про внесення змін до Закону України "Про
особливості
державного
регулювання
діяльності
суб'єктів
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів" щодо запровадження мораторію на експорт дров паливних
з метою упередження контрабанди лісу-кругляка та забезпечення
населення доступним ресурсом для опалення житла) (реєстр. № 9475 від
16.01.2019).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Галасюк В.В., Кривошея Г.Г.,
Кіраль С.І., Кужель О.В., Розенблат Б.С.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону України "На захист українських лісів!" (Про внесення
змін до Закону України "Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з
реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо запровадження
мораторію на експорт дров паливних з метою упередження
контрабанди лісу-кругляка та забезпечення населення доступним
ресурсом для опалення житла) (реєстр. № 9475 від 16.01.2019),
включити до порядку денного засідання Комітету з питань
промислової політики та підприємництва.
Рішення прийнято одноголосно.
2. Проект Закону України "На захист українських лісів!" (Про внесення
змін до Закону України "Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з
реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо запровадження
мораторію на експорт дров паливних з метою упередження
контрабанди лісу-кругляка та забезпечення населення доступним
ресурсом для опалення житла) (реєстр. № 9475 від 16.01.2019),
пропонувати включити до порядку денного чергової (десятої) сесії
Верховної Ради України, внести на розгляд Верховної Ради України і
рекомендувати за результатами розгляду прийняти в першому
читанні за основу та в цілому як Закон з техніко-юридичним
опрацюванням.
Рішення прийнято одноголосно.
3. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо долучення народних
депутатів України з різних фракцій і груп – членів Комітету з питань
промислової політики та підприємництва до консультацій з питань
врегулювання суперечки у рамках угоди про Асоціацію між
Україною та ЄС щодо запровадження Україною мораторію на
експорт лісу кругляку.
Співдоповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.

4.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо включення до порядку
денного засідання Комітету та розгляд проекту Закону України про
внесення змін до розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення
дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 9474
від 16.01.2019).

За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону України про внесення змін до розділу ІI
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо зменшення
дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку"
(реєстр. № 9474 від 16.01.2019) включити до порядку денного
засідання Комітету з питань промислової політики та
підприємництва.
Рішення прийнято одноголосно.
2. Проект Закону України про внесення змін до розділу ІI
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо зменшення
дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку"
(реєстр. № 9474 від 16.01.2019) пропонувати включити до порядку
денного чергової (десятої) сесії Верховної Ради України, внести на
розгляд Верховної Ради України і рекомендувати за результатами
розгляду прийняти в першому читанні за основу та в цілому як
Закон з техніко-юридичним опрацюванням.
Рішення прийнято одноголосно.
Співдоповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.
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