ЗВІТ
Про роботу Комітету Верховної Ради України
з питань економічного розвитку
за період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання
З метою реалізації поставлених завдань Комітетом з питань економічного
розвитку впродовж роботи шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання було організовано і проведено 18 засідань Комітету (з них 3 у форматі
відеоконференції), на яких розглянуто 73 питань (з яких 38 пов’язано зі
здійсненням законопроектної функції). Також забезпечено проведення 6 засідань
підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного
управління державним і комунальним майном.
Впродовж шостої сесії Комітетом опрацьовано та подано на розгляд
Верховної Ради України 39 законопроекти, з яких прийнято 10 законів України
та 4 постанови Верховної Ради України, а саме:
Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» № 1805-IX від 08.10.2021 (реєстр. № 5807);
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні
закупівлі» та інших законів України щодо закупівель лікарських засобів за
договорами керованого доступу» № 1756-IX від 21.09.2021 (реєстр. № 4662);
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні
парки» та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій
у

промисловий

сектор

економіки

шляхом

стимулювання

створення

індустріальних парків» № 1710-IX від 07.09.2021(реєстр. № 4416-1);
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні
закупівлі» щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України»
№ 1812-IX від 19.10.2021 (реєстр. № 5852);
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
передачі повноважень з нормативного регулювання ціноутворення у галузі
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будівництва автомобільних доріг загального користування» № 1881-IX від
16.11.2021 (реєстр. № 2234);
Закон України «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1901-IX від
18.11.2021 (реєстр. № 6293);
Закон України «Про внесення змін до розділу «Прикінцеві та перехідні
положення» Кодексу України з процедур банкрутства» № 1944-IX від 14.12.2021
(реєстр. № 4220);
Закон 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);
Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні
закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації
вітчизняної промисловості» № 1977-IX від 16.12.2021 (реєстр. № 3739);.
Закон України «Про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей
застосування переговорної процедури закупівлі» (реєстр. № 6273).
Постанова Верховної Ради України «Про звільнення Уруського О.С. з
посади Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей
промисловості України» № 1855-IX від 03.11.2021 (реєстр. № 6257);
Постанова Верховної Ради України «Про відставку Першого віце-прем’єрміністра України - Міністра економіки України Любченка О.М.» № 1853-IX
від 03.11.2021 (реєстр. № 6266);
Постанова Верховної Ради України «Про призначення Рябікіна П.Б. на
посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України»
№1860- IX від 04.11.2021 (реєстр. № 6274);
Постанова Верховної Ради України «Про призначення Свириденко Ю.А.
на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки
України» № 1861-IX від 04.11.2021 (реєстр. № 6275).
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В рамках реалізації організаційної та контрольної функції Комітетом було
заслухано:
інформацію

щодо

діяльності

Фонду

державного

майна

України

(ретроспективно) в частині приватизації об’єктів державної власності (2019 2021 роки);
звіт Антимонопольного комітету України за 2020 рік;
звіт т.в.о. Голови Державного агентства резерву України Казаської Л.В.
щодо напрямків роботи агентства на 2022 рік;
інформацію Голови Фонду державного майна України Сенниченка Д.В.
про роботу ФДМУ у 2021 році.
Задля здійснення законодавчих ініціатив, спрямованих на досягнення
прискореного економічного зростання країни та її інноваційного розвитку,
збільшення зайнятості і зростання добробуту населення та для об’єднання зусиль
щодо реалізації спільних проектів у сфері інноваційного розвитку національної
економіки та запровадження оптимальних рішень для підвищення ефективності
державної політики України в питаннях реформування та приватизації
державних підприємств Комітетом підписано лист про співробітництво між
Верховною Радою України в особі Комітету з питань економічного розвитку та
Проєктом Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) «Діяльність у рамках
реформи державних підприємств України» («SOERA»).
З метою вивчення та аналізу важливих питань для законодавчого
врегулювання існуючих проблем в економіці у Комітеті було:
проведено круглі столи на тему: «Цінова ситуація на ринку соняшникової
олії в Україні» та «Цінова ситуація на ринку борошна та хліба в Україні», а також
проведено робочу нараду на тему: «Цінова ситуація на ринку цукру в Україні»;
обговорено зі Віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та
євроатлантичної інтеґрації питання щодо перегляду економічної частини Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом та з першим віце-прем’єр-міністром
України – Міністром економіки України питання щодо перегляду макропрогнозу
(макроекономічних показників) розвитку України на 2022-2023 роки;
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обговорено спільно з Державно-космічним агентством України проект
Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової науковотехнічної космічної програми України на 2021-2025 роки», який було підтримано
Урядом. (Відповідно до статті 7 Закону України «Про космічну діяльність»
космічна діяльність в Україні здійснюється на основі Загальнодержавної
цільової науково-технічної космічної програми України, яка розробляється на
п’ять років і затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету
Міністрів України);
розглянуто спільно з Ukraine Economic Outlook макроекономічні
показники розвитку України у 2021 році та прогноз на 2022 рік;
розглянуто актуальні питання економічного розвитку харчового сектору за
участю представників галузевих асоціацій товаровиробників;
заслухано презентацію аналітичного центру «Український інститут
майбутнього» на тему: «Концепція розвитку стратегічних галузей промисловості
України».
З метою ефективного виконання законодавчої функції при Комітеті
створено:
робочу групу з опрацювання проекту Закону України про захист прав
споживачів (реєстр. № 6134);
робочу групу з реформи авторського права;
робочу групу з напрацювання пропозицій щодо підвищення ефективності
функціонування Державного агентства резерву України.
Крім того, проведено робочу нараду з опрацювання проекту Закону
України

про

Харківського

особливості
державного

приватизації
авіаційного

єдиного

майнового

виробничого

комплексу

підприємства

(реєстр.№5799), а також підготовлено та надано на ознайомлення народним
депутатам України в залі пленарних засідань Верховної Ради України буклет
щодо інформативності Закону України про внесення змін до Закону України
"Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та
модернізації вітчизняної промисловості (реєстр. № 3739).
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У порядку парламентського контролю за приватизацією державного майна
відповідно до статті 9 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна" заслухано інформацію щодо управління об’єктами
державної власності, а саме: АТ «Одеський припортовий завод»; ТОВ
«Запорізький титано-магнієвий комбінат»; ДП «Науково-дослідний виробничий
агрокомбінат «Пуща-Водиця»; ДП «Завод «Електроважмаш» та надано оцінку
діяльності Фонду державного майна України.
За період шостої сесії дев’ятого скликання у Комітеті опрацьовано та
розглянуто 2747+ звернень громадян, а також листів, звернень, клопотань,
пропозицій, заяв від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
громадських організацій та інших зовнішніх стейкхолдерів.
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 деякі заходи в Комітеті,
призупинено особистий прийом громадян та проведення інших публічних
заходів.

