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Про роботу  Комітету  Верховної  Ради  України  

з  питань  економічного  розвитку   

за  період четвертої сесії  Верховної  Ради  України дев’ятого  скликання 

 

 З метою реалізації поставлених завдань Комітетом з питань економічного 

розвитку впродовж четвертої сесії дев’ятого скликання було організовано і 

проведено 13 засідань Комітету (з них 10 у форматі відеоконференції), на яких 

розглянуто 41 питання (з яких 27 пов’язано зі здійсненням законопроектної 

функції). Також  організовано і проведено два засідання підкомітету з питань 

взаємодії держави і бізнесу та інвестицій та підкомітету з питань регулювання 

публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним 

майном. 

За період роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання Комітет було 

визначено головним щодо підготовки чи доопрацювання по 208 законопроектах 

і 15 проектах постанов.  

Впродовж четвертої сесії дев’ятого скликання Комітетом опрацьовано та 

подано на розгляд Верховної Ради України 24 законопроекти, з яких прийнято 

6 законів України, а саме: 

Закон України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про 

публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту» № 1026-IX від 02.12.2020; 

Закон України «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про 

публічні закупівлі» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 954-IX 

від  03.11.2020; 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» щодо парламентського контролю за 

приватизацією державного майна» № 853-IX від 02.09.2020; 
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Закон України «Про внесення зміни до пункту 1 розділу XII «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про концесію» № 1024-IX 

від  02.12.2020; 

Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі" щодо закупівлі природного газу» № 1021-IX від 02.12.2020; 

Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі 

значними інвестиціями». 

 В рамках реалізації організаційної та контрольної функції Комітетом було 

 заслухано: 

інформацію стосовно пріоритетів великої приватизації та управління 

державними підприємствами, що належать до сфери управління Фонду 

державного майна України, а також розглянуто аналітичну довідку про роботу 

Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 

І  півріччі 2020 року; 

інформацію Голови Фонду державного майна України Сенниченка Д.В. 

щодо звіту про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації 

державного майна у 2019 році; 

інформацію члена Рахункової палати України Іванової І.М. щодо звіту 

Рахункової палати України про результати аналізу звіту Фонду державного 

майна України за 2019 рік у частині, що впливає на виконання державного 

бюджету; 

інформацію Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової 

трансформації України Федорова  М.А. та заступника Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дядюри І.Г., які представили 

презентації на теми: «Про результати та плани Міністерства цифрової 

трансформації України по цифровізації і цифровій трансформації» та «Проекти 

цифрової трансформації Міністерства економіки у 2021 році»; 

 звіт т.в.о. Голови Державного космічного агентства України Лева  М.О. 

про роботу Державного космічного агентства України за 10 місяців 2020 року. 
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 З метою повноцінного виконання контрольної діяльності Комітетом 

затверджено внутрішнє положення «Про Порядок взаємодії Комітету з питань 

економічного розвитку та підкомітету з питань регулювання публічних 

закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном під час 

реалізації положень Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» (щодо парламентського контролю за приватизацією 

державного майна).  

 Також Комітетом організовано і проведено публічне обговорення проекту 

конкуренційно-антимонопольної реформи. 

Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України  № 151 від 

12.03.2020 року (зі змінами) «Про додаткові заходи із попередження виникнення 

гострої респіраторної хвороби» було скасовано заходи в Комітеті, призупинено 

особистий прийом громадян та проведення інших публічних заходів. 

За період четвертої сесії дев’ятого скликання у Комітеті опрацьовано та 

розглянуто 1654 листів і звернень громадян, підприємств, установ, організацій.  

З метою вивчення та аналізу важливих питань, законодавчого 

врегулювання існуючих проблем при Комітеті було створено Робочу групу з 

опрацювання концепції ціноутворення та конкуренції на ринку електричної 

енергії під співголовуванням Буймістер  Л.А та Кисилевського Д.Д. із 

залученням представників Комітету Верховної Ради України з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг. 

 

     


