ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
(вул. Банкова, 5-7, кімн. 214)
(у режимі відеоконференції)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

№ 51
19 листопада 2020 р.
12 год 00 хв.

ГОЛОВУЄ:

Голова Комітету Наталуха Д.А.

ПРИСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету: Кисилевський Д.Д.,
Лічман Г.В.
Онлайн: Тарута С.О., Підласа Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А.,
Кицак Б.В., Колтунович О.С., Кубів С.І., Магомедов М.С., Марчук І.П.,
Мовчан О.В., Приходько Б.В., Шевченко Є.В.
Працівники секретаріату Комітету – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М.,
Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В.,
Дехтярук М.Б., Стьопіна К.А.
ВІДСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету: Скорик М.Л.
ЗАПРОШЕНІ:
КОРНІЄНКО
Олександр Сергійович

-

народний депутат України;

НОВІКОВА
Ірина Юріївна

-

заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України;

ВИСОЦЬКИЙ
Тарас Миколайович

-

заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України;

ПІЩАНСЬКА
Ольга Станіславівна

-

Голова Антимонопольного комітету України;

НЕЧИТАЙЛО
Ольга Михайлівна

-

державна уповноважена Антимонопольного комітету
України;
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БЄЛЬКОВА
Ольга Валентинівна

-

керівник напряму з міжнародної діяльності та роботи з
державними органами ТОВ «Оператор ГТС України»;

ГУРБІЧ
Ольга Іванівна

-

директор Департаменту методології регулювання
діяльності
небанківських
фінансових
установ
Національного банку України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:
1.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви»
щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком,
реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв (реєстр. № 4079
від 10.09.2020)
суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України.

2.

Проект Закону України про саморегулювання господарської та професійної діяльності
(реєстр. № 4221 від 15.10.2020).
суб'єкт законодавчої ініціативи: народні депутати України Лічман Г.В., Підласа Р.А.,
Кисилевський Д.Д.

3.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення
системи органів Антимонопольного комітету (реєстр.№ 3132), повторне друге
читання.

4.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі"
щодо закупівлі природного газу (реєстр. № 3176), друге читання.
ІІ. Інше.

5.

Інформація щодо досягнутих домовленостей про доступ українських компаній до
ринку державних закупівель Європейського Союзу, укладених договорів щодо
постачання українських товарів, робіт та послуг на ринок публічних закупівель ЄС та
відмови українським компаніям в участі у тендерах державних закупівель ЄС, а також
кількісні та якісні оцінки придбання у рамках державних закупівель в Україні товарів,
робіт та послуг походженням з ЄС.
Доповідач: Стефанішина О.В. - Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
ІІІ. Різне.
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СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо порядку денного
засідання Комітету.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Комітету.
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І., Марчук І.П.,
Магомедов М.С., Мовчан ОВ., Кицак Б.В., Підласа Р.А., Рущишин Я.І.,
Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Шевченко Є.В., Колтунович О.С., Буймістер Л.А. не брали
участі у голосуванні)
Питання 1.

СЛУХАЛИ:

Інформацію народного депутата України Кицака Б.В. щодо проекту
Закону України про внесення змін до Закону України «Про географічні
назви» щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням,
унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням
географічних назв (реєстр. № 4079 від 10.09.2020).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Кубів С.І., Мовчан О.В., Підласа Р.А., заступник Міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України Висоцький Т.М.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ: Внести проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про
географічні назви» щодо удосконалення діяльності, пов’язаної із
встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та
збереженням географічних назв (реєстр. № 4079) на розгляд Верховної
Ради України, рекомендувати включити його до порядку денного сесії
Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні
прийняти за основу.
«за» – 14
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І., Марчук І.П.,
Магомедов М.С., Мовчан ОВ., Кицак Б.В., Підласа Р.А., Рущишин Я.І.,
Приходько Б.В., Буймістер Л.А., Тарута С.О., Колтунович О.С.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Шевченко Є.В. не брав участі у голосуванні)
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Питання 2.
СЛУХАЛИ:

Інформацію народного депутата України – голову підкомітету з питань
регуляторної політики Лічман Г.В. щодо проекту Закону України про
саморегулювання
господарської
та
професійної
діяльності
(реєстр. № 4221 від 15.10.2020).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кубів С.І., Мовчан О.В., Підласа Р.А., Буймістер Л.А.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ: Внести проект Закону України про саморегулювання господарської та
професійної діяльності (реєстр. № 4221 від 15.10.2020) на розгляд
Верховної Ради України, рекомендувати включити його до порядку
денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у
першому читанні прийняти за основу.
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Марчук І.П.,
Магомедов М.С., Мовчан ОВ., Кицак Б.В., Підласа Р.А., Рущишин Я.І.,
Приходько Б.В., Буймістер Л.А.)
«проти» – 0
«утримався» – 2
(Кубів С.І., Тарута С.О. з окремою думкою*)
Рішення прийнято.
(Колтунович О.С., Шевченко Є.В. не брали участі у голосуванні)
*Окрема думка в письмовій формі відповідно до статті 51 Закону України
«Про комітети Верховної Ради України» не була надана членами Комітету.
Питання 3.
СЛУХАЛИ:

Інформацію народного депутата України - заступника Голови Комітету
Підласи Р.А. щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону
України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів
Антимонопольного комітету (реєстр.№ 3132), повторне друге читання.

Головує заступник Голови Комітету Кисилевський Д.Д.
В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кубів С.І., Мовчан О.В., Буймістер Л.А., Тарута С.О.,
Шевченко Є.В., народний депутат України Корнієнко О.С., Голова Антимонопольного
комітету України Піщанська О.С., державна уповноважена Антимонопольного комітету
України Нечитайло О.М.
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Головує Голова Комітету Наталуха Д.А.
За результатами обговорення Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування
наступні пропозиції:
ГОЛОСУВАЛИ:
Поправка № 67

Врахувати поправку № 67 народного депутата України Тарути С.О.,
виклавши її в редакції Комітету, а саме:
«у абзаці 2 підпункту 4 пунку1 розділу І слова «Президенту України»
замінити на слова «Верховній Раді України», а слова «свою відставку»
замінити на слова «своє звільнення».
«за» – 9
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І.,
Кицак Б.В., Підласа Р.А., Рущишин Я.І., Приходько Б.В., Тарута С.О.)
«проти» – 0
«утримався» – 3
(Магомедов М.С., Шевченко Є.В., Буймістер Л.А.* з окремою думкою)
Рішення прийнято
(Марчук І.П., Мовчан О.В., Колтунович О.С. не брали участі у
голосуванні)
*Окрема думка Буймістер Л.А. додається.

Поправка № 61

Врахувати поправку № 61 народного депутата України Тарути С.О.,
виклавши її в редакції Комітету:
«у підпункті 3 пункту 1 розділу І доповнити абзацами:
Антимонопольний комітет України (його апарат) здійснює належне
матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії (комісій) з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних
закупівель та уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних
закупівель.
Організаційне, зокрема технічне, аналітичне, інформаційно-довідкове
забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про
порушення законодавства у сфері публічних закупівель здійснюється
апаратом Антимонопольного комітету України.»
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І.,
Кицак Б.В., Підласа Р.А., Мовчан О.В., Приходько Б.В., Тарута С.О.,
Марчук І.П., Мовчан О.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 2
(Магомедов М.С., Шевченко Є.В.)
Рішення прийнято
(Рущишин Я.І., Колтунович О.С. не брали участі у голосуванні)
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Поправка № 62

Врахувати поправку № 62 народного депутата України Тарути С.О.,
виклавши її в редакції Комітету, а саме:
«у підпункті 3 пункту 1 розділу І слова і цифри «1 березня» замінити на
слова і цифри «15 березня».
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І.,
Кицак Б.В., Підласа Р.А., Мовчан О.В., Приходько Б.В., Тарута С.О.,
Марчук І.П., Мовчан О.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 2
(Магомедов М.С., Шевченко Є.В.)
Рішення прийнято
(Рущишин Я.І., Колтунович О.С. не брали участі у голосуванні)

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати пропозицію народного депутата України Підласи Р.А. та
доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці з подальшим
врахуванням нові поправки, виклавши їх в редакції Комітету.
(Пропозиції додаються).
Висновки щодо врахування або відхилення інших поправок та
пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи,
привести у відповідність до остаточної редакції, проголосованої
Комітетом.
«за» – 10
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кицак Б.В.,
Підласа Р.А., Мовчан О.В., Приходько Б.В., Тарута С.О., Марчук І.П.,
Мовчан О.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 3
(Кубів С.І., Магомедов М.С., Шевченко Є.В.)
Рішення прийнято.
(Рущишин Я.І., Колтунович О.С. не брали участі у голосуванні)

2. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату
України Підласі Р.А. подати зазначені правки та пропозиції, як суб'єкту
права законодавчої ініціативи.
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«за» – 10
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кицак Б.В.,
Підласа Р.А., Мовчан О.В., Приходько Б.В., Тарута С.О., Марчук І.П.,
Мовчан О.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 2
(Кубів С.І., Магомедов М.С.)
Рішення прийнято.
(Рущишин Я.І., Колтунович О.С., Шевченко Є.В. не брали участі у
голосуванні)
3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у
повторному другому читанні прийняти проект Закону України про
внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет
України» та деяких інших законодавчих актів України щодо
вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету
(реєстр. № 3132) у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним
опрацюванням.
«за» – 10
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кицак Б.В.,
Підласа Р.А., Мовчан О.В., Приходько Б.В., Тарута С.О., Марчук І.П.,
Мовчан О.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 3
(Кубів С.І., Магомедов М.С., Шевченко Є.В.)
Рішення прийнято.
(Рущишин Я.І., Колтунович О.С. не брали участі у голосуванні)
Питання 4.
Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування пропозицію повернутися до
розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні
закупівлі" щодо закупівлі природного газу (реєстр. № 3176), друге читання.
УХВАЛИЛИ:

Повернутися до розгляду проекту Закону України про внесення змін до
Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного
газу (реєстр. № 3176), друге читання.
«за» – 13
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І.,
Марчук І.П., Магомедов М.С., Мовчан О.В., Кицак Б.В., Підласа Р.А.,
Рущишин Я.І., Приходько Б.В., Буймістер Л.А., Тарута С.О.)
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«проти» – 0
«утримався» – 1 (Шевченко Є.В.)
Рішення прийнято.
(Колтунович О.С. не брав участі у голосуванні)
СЛУХАЛИ:

Інформацію народного депутата України – заступника Голови Комітету
Підласи Р.А. щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону
України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу
(реєстр. № 3176), друге читання.

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кубів С.І., Буймістер Л.А., керівник напряму з
міжнародної діяльності та роботи з державними органами ТОВ «Оператор ГТС України»
Бєлькова О.В.
За результатами обговорення Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування
наступні пропозиції:
УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати пропозицію народного депутата України Підласи Р.А. та
доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці з подальшим
врахуванням нові поправки, виклавши їх в редакції Комітету:
«Пункт 1 розділу ІІ проекту Закону викласти в такій редакції:
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім підпункту першого пункту 1 цього Закону, який
набирає чинності з 1 липня 2021 року».
Висновки щодо врахування або відхилення інших поправок та
пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи,
привести у відповідність до остаточної редакції, проголосованої
Комітетом.
«за» – 12
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І.,
Марчук І.П., Магомедов М.С., Мовчан О.В., Кицак Б.В., Підласа Р.А.,
Рущишин Я.І., Приходько Б.В., Буймістер Л.А.)
«проти» – 0
«утримався» – 1 (Шевченко Є.В.)
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Колтунович О.С. не брали участі у голосуванні)
2. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату
України Підласі Р.А. подати зазначені правки та пропозиції, як суб'єкту
права законодавчої ініціативи.
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«за» – 12
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І.,
Марчук І.П., Магомедов М.С., Мовчан О.В., Кицак Б.В., Підласа Р.А.,
Рущишин Я.І., Приходько Б.В., Буймістер Л.А.)
«проти» – 0
«утримався» – 1 (Шевченко Є.В.)
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Колтунович О.С. не брали участі у голосуванні)
3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у
другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до
Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного
газу (реєстр. № 3176) в другому читанні та в цілому з технікоюридичним опрацюванням.
«за» – 12
(Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І.,
Марчук І.П., Магомедов М.С., Мовчан О.В., Кицак Б.В., Підласа Р.А.,
Рущишин Я.І., Приходько Б.В., Буймістер Л.А.)
«проти» – 0
«утримався» – 1 (Шевченко Є.В.)
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Колтунович О.С. не брали участі у голосуванні)
5. ІНШЕ
1. Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував звернутися до Віце-прем'єр-міністра з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. щодо її участі
у засіданні Комітету.
2. Народний депутат України – Лічман Г.В. запропонувала включити до порядку
денного засідання підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного
управління державним і комунальним майном Комітету з питань економічного розвитку
питання щодо обговорення норми Закону України «Про оренду державного та комунального
майна» в частині надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень
народних депутатів України.
6. РІЗНЕ.
Народні депутати України - члени Комітету заслухали представників Центру
економічного відновлення та ознайомилися з презентацією на тему: «Національна економічна
стратегія 2030» .
ГОЛОВА КОМІТЕТУ

Д. Наталуха

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ

Я. Рущишин
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Пропозиції до законопроекту № 3132
Голові Комітету Верховної
Ради України з питань
економічного розвитку
Наталусі Д.А.
ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи
органів Антимонопольного комітету (номер реєстрації 3132 від 27.02.2020)
За результатами розгляду 19.11.2020 р. на засіданні Комітету з питань економічного
розвитку проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи
органів Антимонопольного комітету (реєстр.№3132) (повторне друге читання) та відповідно до
доручення Комітету від 19.11.2020 р. вношу наступні пропозиції та поправки до зазначеного
законопроекту:
1. Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим
реченням наступного змісту: «Порядок конкурсного відбору та призначення на посади
уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель визначається Антимонопольним
комітетом України.»;
2.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом десятим
наступного змісту: «Строк повноважень уповноваженого з розгляду скарг у сфері публічних
закупівель становить сім років. Особа не може бути призначена на посаду уповноваженого з
розгляду скарг у сфері публічних закупівель більше ніж на два строки підряд.»;
3.
Абзац десятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту (частина четверта
статті 61 законопроекту) викласти у такій редакції:
«Особа, яка претендує на призначення на посаду уповноваженого з розгляду скарг у сфері
публічних закупівель, повинна бути громадянином України, мати вищу освіту освітньокваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) (зокрема юридичну та/або економічну, та/або
технічну), стаж роботи за фахом не менше п’яти років протягом останніх десяти років та вільно
володіти державною мовою.»;
4.
Підпункт 3 пункту 1 розділу I доповнити новим абзацом 12 наступного змісту:
«Уповноважений з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, який є пов’язаною особою
з суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участь у розгляді та ухваленні рішень
щодо такої скарги і на час розгляду та ухвалення рішень щодо такої скарги повинен бути замінений
іншим уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, якого визначає Голова
Антимонопольного комітету України, або така скарга може бути передана на розгляд до іншої
Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.»;
5.
Підпункт 3 пункту 1 розділу I доповнити новим абзацом 19 наступного змісту:
«Член Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
не може утримуватися від голосування.»;
6.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту :
«у статті 29-1:
назву викласти у наступній редакції: «Стаття 29-1. Соціальні гарантії для Голови, його
заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України та уповноважених з
розгляду скарг у сфері публічних закупівель»
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у першому реченні частини першої слова «та державним уповноваженим» замінити
словами «, державним уповноваженим та уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних
закупівель»
у другому реченні частини першої слова «та державними уповноваженими» замінити
словами «, державними уповноваженими та уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних
закупівель».» та відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів;
7.
Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом третім
наступного змісту:
«3. Установити, що положення статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо
утворення, повноважень та функціонування постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель до приведення їх у
відповідність із законодавством діють у частині, що не суперечить цьому Закону та Закону
України «Про Антимонопольний комітет України».»;
8.
В частині другій «Прикінцеві та перехідні положення» додати пункт третій
наступного змісту:
«Голові Антимонопольного комітету України у тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом підготувати та подати до Верховної Ради України звіт про здійснення добору та
призначення уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних
закупівель та про процес утворення Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення
законодавства у сфері публічних закупівель.»;
9. Підпункт 5) пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«частину шосту після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«призначає на посади та звільняє з посад уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних
закупівель».
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;»;
10. Підпункт 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити абзацами у такій редакції:
«Антимонопольний комітет України (його апарат) здійснює належне матеріально-технічне
забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері
публічних закупівель та уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель.
Організаційне, зокрема технічне, аналітичне, інформаційно-довідкове забезпечення
діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних
закупівель здійснюється апаратом Антимонопольного комітету України.».
11. Підпункт 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити абзацом у такій редакції:
«Не пізніше 15 березня року, наступного за звітним бюджетним роком, Антимонопольний
комітет України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті щорічний звіт про діяльність Комісії
(комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та
узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних
закупівель.»;
12. Абзац другий підпункту 4) пункту 1 розділу І проекту «Голова Антимонопольного
комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв'язку з
неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету
України має право заявити про своє звільнення Верховній Раді України. Припинення повноважень
Голови Антимонопольного комітету України не тягне за собою складання повноважень
державними уповноваженими Антимонопольного комітету України та уповноваженими з
розгляду скарг у сфері публічних закупівель».

Народний депутат України

Р. Підласа
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*Окрема думка до реєстр. № 4221

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Буймістер Людмила Анатоліївна
01008, м.Київ, вул.Грушевського, 5, +38 (044) 255-42-12, E-mail:buymister@rada.gov.ua
24 листопада 2020 року

вих. №: (04-16) 0978
Голові Комітету Верховної
Ради України з питань
економічного розвитку
НАТАЛУСІ Д.А.
Шановний Дмитро Андрійовичу!

Відповідно до Законів України «Про статус народного депутата України» та «Про
комітети Верховної Ради України» надаю свою окрему думку щодо законопроекту
реєстраційний номер 3132 від 27.02.2020 «Про внесення змін до Закону України «Про
Антимонопольний комітет України» та деяких інших законодавчих актів України щодо
вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету», який розглядався на засіданні
Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку 19.11.2020 року.
Пропоную виключити із законопроекту 3132 частину, що стосується призначення та
звільнення Голови Антимонопольного комітету України та державних уповноважених
Антимонопольного комітету України, оскільки це визначається конкуренційноантимонопольною реформою, в тому числі законопроектом реєстраційний номер 2730 від
14.01.2020 «Про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційноантимонопольної реформи» і відповідно є недоцільним в контексті законопроекту 3132.
Враховуючи вищезазначене, та відповідно до порівняльної таблиці, яка розглядалася
на засіданні Комітету пропоную не враховувати правки № 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72.

З повагою
Народний депутат України

Людмила Буймістер
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