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1. Щодо узгодження пропозицій до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради 

України на 2022 рік (підготовленого Урядом, комітетами Верховної Ради України та Офісом 

Президента України) з урахуванням результатів аналізу виконання Плану законопроектної 

роботи Верховної Ради України на 2021 рік. 

Затверджено. 

2. Про звільнення Сенниченка Д.В. з посади Голови Фонду державного майна України.  

Рекомендувати Верховній Раді України звільнити. 

3.Про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення зміни до Закону України "Про 

приватизацію державного житлового фонду" щодо надання можливості приватизації 

житлового фонду, що перебуває в комунальній власності (реєстр. № 3031 від 07.02.2020) 

(повторне перше читання). 

Рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду.  

4. Проект Закону України про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної 

космічної програми на 2021-2025 роки (реєстр. № 6129 від 04.10.2021). 

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти першому читанні за основу.  

5. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо 

забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління 

(реєстр. № 5572 від 27.05.2021) (друге читання). 

 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому з техніко-

юридичним опрацюванням. 

6. Проект Закону України про основні засади торговельної діяльності харчовими продуктами 

(реєстр. № 6155 від 08.10.2021). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету.  

7. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

встановлення сприятливих умов для товаровиробників при реалізації харчових продуктів 

(реєстр. № 6068 від 16.09.2021). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету.  

8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист від недобросовісної 

конкуренції" (щодо подолання практик недобросовісної конкуренції у сфері поставок 

сільськогосподарської продукції) (реєстр. № 6068-1 від 20.09.2021). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету.  

9. Проект Закону України про захист від недобросовісних торгових практик у відносинах між 

суб’єктами господарювання у сфері постачання сільськогосподарських та харчових продуктів 

(реєстр. № 6068- 2 від 29.09.2021). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету.  

10. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту від недобросовісної конкуренції (реєстр. № 6068-3 від 30.09.2021). 

Перенести розгляд на інше засідання Комітету.  


