
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
(м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім.214) 

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 95 

 
21 лютого 2022р. 

10 год 30 хв. 
 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. (онлайн) 

    

 ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету (онлайн) : Кисилевський  Д.Д., 

Тарута С.О., Підласа  Р.А., Рущишин  Я.І., Буймістер Л.А., Лічман Г.В., 

Кицак  Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., Мовчан  О.В. 

 

Працівники секретаріату Комітету - Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Бондар Ю.М., Конєва І.В., Терегейло Ю.В., Дехтярук  М.Б., Куріненко Ю.Б., 

Лукашевич Т.С., Бойко   К.А. 

  

 ЗАПРОШЕНІ:  

 

Онлайн:   

СТЕФАНИШИНА 

Ольга Анатолівна 

 

- народний депутат України; 

КОМАРІДА 

Олександр Олегович 

- Перший заступник Міністра охорони здоров'я України 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо порядку денного 

засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету  

                                                    «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., 

Рущишин  Я.І., Буймістер Л.А., Лічман Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., 

Магомедов М.С., Мовчан  О.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Марчук І.П., Шевченко  Є.В., 

Скорик М.Л.,  Колтунович  О.С., Приходько Б.В. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
 

 
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:  

1. Проект Закону України про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі лікарських 

засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на 

здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих 

організацій, які здійснюють закупівлі (реєстр. № 6416 від 10.12.2021). 

2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання окремих відносин з використання комунального майна (реєстр. № 3996 

від  20.08.2020). 

3. Проект Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про передачу 

об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових 

комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (реєстр. № 3688) (друге читання). 

4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про приватизацію 

державного і комунального майна" щодо захисту інтересів територіальних громад 

(реєстр.  № 4166 від 29.09.2020). 

 

  ІІ. РІЗНЕ. 

 

 

Питання 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону 

України про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі 

лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них 

особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони 

здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють 

закупівлі (реєстр. № 6416 від 10.12.2021), поданого Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Проект закону України про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі лікарських 

засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на 

здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, 

які здійснюють закупівлі (реєстр. № 6416) представила народний депутат України- член 

Комітету з питань з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 

Стефанишина О.А.  

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Кубів С.І., Підласа Р.А., Мовчан О.В., Перший заступник Міністра 

охорони здоров'я України Комаріда О.О. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 
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УХВАЛИЛИ: Внести проект Закону України про внесення змін до пункту 3 розділу Х 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні 

закупівлі» щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та 

допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення 

закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих 

організацій, які здійснюють закупівлі (реєстр. № 6416) на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду в 

першому читанні прийняти його за основу та в цілому з техніко-

юридичним опрацюванням, врахувавши наступні пропозиції Комітету: 

 

«1) у розділі І, а також підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2 та пункті 3 

розділу ІІ законопроекту цифри і слова «30 квітня 2023 року» замінити 

цифрами і словами «31 грудня 2023 року»; 

2) доповнити пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» законопроекту абзацом такого змісту: 

«Лікарський засіб, зареєстрований згідно з частинами п’ятою та 

шостою статті 9 і частиною п’ятою статті 91 Закону України «Про 

лікарські засоби»,  може знаходитися в обігу на території України 

виключно з метою безоплатного постачання структурним підрозділам з 

питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій або суб’єктам господарювання, які 

мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету для 

виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони 

здоров’я». 

                                                      «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., 

Рущишин  Я.І., Буймістер Л.А., Лічман Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., 

Мовчан  О.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

       (Магомедов М.С. не брав участі у голосуванні) 

 

 

Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання окремих відносин з використання комунального майна 

(реєстр. № 3996 від  20.08.2020), поданого народним депутатом України 

Лубінцем Д.В.   

 

УХВАЛИЛИ: Внести проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо врегулювання окремих відносин з використання 

комунального майна (реєстр. № 3996) на розгляд Верховної Ради України 

та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти 

за основу.  

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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                                                      «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин  Я.І., 

Лічман  Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Мовчан  О.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

                                        «утримався» – 1 (Буймістер Л.А.) 

 

Рішення прийнято. 

 

       (Магомедов М.С., Підласа  Р.А. не брали участі у голосуванні) 

 

 

 

Питання 3. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону 

України про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про передачу 

об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі 

цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних 

підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту (реєстр. № 3688) (друге читання). 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у  

другому читанні прийняти проект Закону України про внесення зміни до 

статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових комплексів 

державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (реєстр. № 3688) у 

другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. 

 

                                                      «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин  Я.І., 

Лічман  Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Мовчан  О.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

           «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

 (Магомедов М.С., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 Враховуючи пропозиції, висловлені у ході обговорення, члени Комітету вирішили 

перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» щодо захисту інтересів територіальних 

громад (реєстр. № 4166 від 29.09.2020) на інше засідання Комітету. 

 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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                                                               РІЗНЕ. 

                                                                      

                                                                   1. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Пропозицію заступника Голови Комітету Кисилевського Д.Д. щодо 

проведення  у березні 2022 року засідання круглого столу на тему 

"Міжнародні рекомендації розвитку індустріальних парків". 

 

УХВАЛИЛИ: Провести у березні 2022 року засідання круглого столу на тему 

"Міжнародні рекомендації розвитку індустріальних парків". 

 

«за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин  Я.І., 

Лічман  Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Мовчан  О.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

           «утримався» – 0 

 

 

Рішення прийнято. 

 

(Магомедов М.С., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

                2. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проведення  у березні 

2022 року слухань у Комітеті щодо вуглецевого корекційного механізму 

імпорту  (СВАМ).   

 

УХВАЛИЛИ: Провести у березні 2022 року слуханння у Комітеті щодо вуглецевого 

корекційного механізму імпорту  (СВАМ). 

 

«за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин  Я.І., 

Лічман  Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Мовчан  О.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

           «утримався» – 0 

 

 

Рішення прийнято. 

 

(Магомедов М.С., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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                                                                        3. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проведення  у березні 

2022 року виїзного засідання Комітету на ПрАТ  «Одеський припортовий 

завод». 

 

УХВАЛИЛИ: Провести у березні 2022 року виїзне засідання Комітету на ПрАТ 

«Одеський припортовий завод» з можливістю дистанційної участі.  

 

«за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин  Я.І., 

Лічман  Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Мовчан  О.В.) 

 

  «проти» – 0 

           «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

(Магомедов М.С., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

 

   Далі головує Перший заступник Голови Комітету Тарута С.О. 

 

 

 

                                                           ІНШЕ. 

 

1. Заступник Голови Комітету Кисилевський Д.Д. запросив членів Комітету  взяти участь 

у нараді 25 лютого 2022 року на тему: «Торгівельні обмеження на ринках металопродукції: 

презентація результатів дослідження». 

 

2.  Секретар Комітету Рущишин Я.І. запропонував провести слухання в Комітеті на тему: 

«Законодавче забезпечення видобутку, збагачення та переробки корисних копалин, які мають 

стратегічне значення для економіки та обороноздатності держави».  

 

3. Голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного 

управління державним і комунальним майном Мовчан О.В. запросив членів Комітету 

підписати  проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» 

щодо спрощення організації та здійснення закупівель». 

 

 

                                 

 

 

ГОЛОВА ОМІТЕТУ                                                                                    Д. НАТАЛУХА   

 

 

                     

      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               Я. РУЩИШИН 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html

