
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

8 липня  2022 року 

Веде засідання Заступниця Голови Комітету ПІДЛАСА Р.А. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шановні колеги, вітаю ще раз. Давайте проведемо 

перекличку, хто є присутній, і будемо починати. 

Буймістер є на зв’язку? 

Кисилевський. Дмитро Давидович, ви є на зв'язку? 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Да-да, я є. Просто важко розмовляти.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колтунович. 

Кубів Степан Іванович. 

 

КУБІВ С.І. Є, пані Роксолана. Доброго дня. Слава Україні! 

 

ГОЛОВУЮЧА. Героя слава!  

Лічман Ганна Василівна. Ганна Василівна! 

Магомедов.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. На связи. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

Мовчан. 

 



МАРЧУК І.П. Є, Роксолана. Я на місці. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Супер! Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. І я є. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталухи немає. 

Підласа є. 

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Є.Доброго дня.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Доброго дня ще раз! 

Ярослав Іванович Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик. 

Тарута. 

Шевченко. 

Добре. В нас 9 членів комітету присутні. В нас є кворум, можемо 

починати засідання. 

У нас в порядку денному одне питання. Законопроект №7525. 

Пропоную ухвалити порядок денний, якщо немає запитань та пропозицій до 

нього. Прошу голосувати. 

Буймістер. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я вас не чую, Богдан Вікторович. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колтунович. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Лічман. 

Магомедов.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

 

МАРЧУК І.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. Мовчан – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха. 

Підласа – за. 

Приходько. Борис Вікторович! 

Добре. 



Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Тарута. 

Шевченко. 

Добре. 9 голосів "за". Рішення прийнято. 

Тоді, пропоную перейти до розгляду законопроекту 7525. Це досить 

простий законопроект, в ньому одна норма, яка пропонує вивести із-під 

Закону "Про публічні закупівлі" операції із управління державним боргом. 

Наразі вже не підпадають більшість операцій, які проводяться з державним 

боргом. Вони не підпадають під Закон України "Про публічні закупівлі". Ця 

норма є в законі. Звучить вона трошки інакше. Я вам зараз зачитаю, щоб ми 

всі були на одній сторінці.  

Зараз пункт 11 частини 5 статті 3 звучить так: "Дія Закону не 

поширюється на послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, 

залучення запозичень під державні гарантії, обслуговування і погашення 

державного боргу, запозичень, залучених під державні гарантії". І 

законопроектом пропонується змінити це формулювання та визначити, що 

дія Закону не поширюється на послуги, необхідні для здійснення управління 

державним боргом та гарантованим державним боргом, залучення 

запозичень під державні гарантії, обслуговування і погашення запозичень, 

залучених під державні гарантії, а також здійснення правочинів з борговими 

зобов'язаннями, що виникли за запозиченнями, залученими під державні 

гарантії, а також розміщення державних деривативів, здійснення виплат за 



державними деривативами та/або здійснення правочинів з державними 

деривативами. 

Наскільки мені відомо, сьогодні Міністерство фінансів було присутні 

на засіданні голів фракцій та груп, представляли цей законопроект. Мова 

йшла про те, що Міністерство фінансів хоче здійснити певні операції з 

державним боргом, які у разі їх оприлюднення чи коли вони стають 

публічними напряму впливають на ціну боргових зобов'язань на ринку. 

Міністерству фінансів хотілося б цього уникнути, і тому вони пропонують 

ухвалити такий законопроект. 

Чи є запитання, пропозиції і застереження по цьому законопроекту?  

 

КУБІВ. …(Не чути) якщо можна. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так. 

 

КУБІВ. Здається …(Не чути) будемо представляти законопроект мати 

позицію уряду. Те, що говорить ГНЕУ або …(Не чути) на базі Міністерства 

фінансів зроби заключення хоча би урядового комітету. У них є така форма 

прискорена, яка якщо вони її роблять. 

Другий аспект, який я би хотів сказати – це треба навести аргументи 

практичні, про що ви зараз трошки говорили. Воно посилить позицію 

комітету, яку ми будемо представляти. 

І третя позиція дуже є важлива в тому, що ми говоримо про закон 

норми Бюджетного кодексу і багато документів ми приймали, виходячи з 

воєнного стану. Цю норму ми вводимо не на період воєнного стану, а 

постійно – це "а", і друге – "б" – це важлива є позиція в тому, що вводяться 

на постійній основі  і відсутність тої чинної норми розширює перелік, 

послуги ми трошки забрали, але воно не має однозначності. Отака позиція, 

щоб ми дали відповідь як мінімум ви будете представляти чи хтось інший, ми 

повинні цю справу зробити. Дякую. 



ГОЛОВУЮЧА. Приймається. 

Я думаю, що у виступі можна буде про це сказати, не про все, звісно, 

тому що ми не можемо прямо сказати навіщо ми це робимо, тому що це 

одразу матиме той ефект, про який ми говоримо, якого хотілося б уникнути. 

 

КУБІВ. Тоді треба попросити Секретаріат після засідання комітету на 

базі ГНЕУ і те, що я сказав, може в іншій формі дещо в ширшій направити 

листа відповідно в Кабмін, і я думаю, що вони дадуть відповідь. Тим більше, 

наскільки мені відомо, що ви сказали, що Міністерство фінансів по цій 

позиції має структурну, як кажуть, не тільки позицію, а й аргументацію 

прийняття даної норми. Якщо би там було прийняття норми на період 

воєнного стану, багато аргументів, які я говорив, вони відпадають. Я хочу, 

щоб залі було… Щоб не було як сьогодні – 221, 223. Дати, щоб був результат 

у нас. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми спробуємо отримати висновок Міністерства 

фінансів до завтра, але не обіцяю, що вони встигнуть його  написати. 

Чи є у когось ще пропозиції?  

Можемо переходити до голосування за законопроект? 

Тоді… 

 

РУЩИШИН. Роксолана, можна мені ще питання? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так. 

 

РУЩИШИН. Все-таки вводиться не на час воєнного стану, вводиться 

на постійно? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні-ні. Постійно. 

 



РУЩИШИН. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Тому що аргументація про те, що ціна змінюється, як 

тільки стає інформація публічною, вона в принципі працює не тільки під час 

воєнного стану. 

 

КУБІВ. Воно є так, але загалом, якщо дивитися на систему 

законодавчої бази, її розширення постійної основи, мають бути чіткі 

аргументи, практики так – це одне. 

І друге, має бути чітка позиція уряду. Це ж не комітет стимулює ту 

позицію, а це потрібно для уряду, який управляє, активи, деривативи і все 

інше, про що ви говорили. 

Мені здається тут, я би все-таки попросив, Роксолана Андріївна, ви 

повинні набрати сьогодні обов'язково хто там курує з віцепрем'єрів це 

питання, напевне, першу віцепрем'єрку, як мінімум сказати, що вони 

зобов'язані, а як мінімум бути і бути готові дати відповідь в ложі уряду, коли 

це питання буде розглядатися. Вони повинні бути обов'язково. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Погоджуюся. 

Я прокомунікую цю позицію і з віцепрем'єркою, і з міністром фінансів. 

Тоді в нас є ще застереження від юридичного управління, вони 

пропонують внести технічні зміни до законопроекту, зокрема викласти назву 

в інакшій редакції. Вони пропонують назвати законопроект "Про внесення 

зміни до статті 3 до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо уточнення 

окремих положень" і друга позиція – "здійснення правочинів" замінити 

словами "вчинення правочинів". Чи є заперечення від членів комітету? 

 

КУБІВ. Я думаю, що це правильно. Це знімає, навіть, деякі 

застереження, які я говорив. Оця фраза. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Тоді я пропоную переходити до  голосування. 

За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести 

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

закупівлі" (№7525) на розгляд Верховної Ради України рекомендувати 

включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу 

та в цілому з техніко-юридичними правками з урахуванням таких пропозицій 

комітету: 

Перше. Назву проекту викласти в такій редакції: "Про внесення зміни 

до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо уточнення окремих 

положень". 

Друге. В абзаці 2 розділу І законопроекту слова "здійснення 

правочинів" замінити словами "вчинення правочинів". 

Прошу голосувати. 

Буймістер. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колтунович. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Лічман. 

Магомедов.  



 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

 

МАРЧУК І.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. Мовчан – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха. 

Підласа – за. 

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик. 

Тарута. 

Шевченко. 

Окей. Тобто 8 з  9 – "за". Рішення прийнято. 

Тоді, якщо немає інших пропозицій та зауважень, оголошую комітет 

закритим. Дякую всім за участь. 

 

КУБІВ А коли розгляд буде, пані Роксолана? Завтра? 

 



ГОЛОВУЮЧА. Завтра. 

 

КУБІВ. А доповідачем будете ви? 

 

ГОЛОВУЮЧА. А якщо потребуватиме обговорення? Можливо, там 

буде так як сьогодні: два – за, два – проти, без доповідача. 

 

КУБІВ. То треба тоді, комітет є закритим… Я б тоді просто радив 

аргументацію все-таки отримати і дати, хто там представляє цю позицію на 

Погоджувальній раді, щоб зняти… Там одне суттєве, що це не період стану 

воєнного, і друге – ми говоримо про Бюджетний кодекс на постійній основі, а 

там тої норми… Я не хочу глибоко ритися, вірніше, знаю,  я дивився, але 

отака порада. Тим більше, перше читання, я думаю, ми  підтримаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. Дуже вам дякую. 

 До зустрічі.     


