
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

17 серпня 2022 року 

Веде засідання голова комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є у нас Кисилевський. Є кворум, правильно? Дев'ять. 

Дякую. О, Євгеній Володимирович, одразу видно, ви поміняли підпис. 

Десять навіть, пише секретаріат. Дякую, колеги. Є кворум.  

У нас технічний комітет, який складається з одного питання: про 

усунення неузгодженостей між окремими положеннями, неоднозначності у 

тлумаченні та технічні виправлення у прийнятому Законі України "Про 

офіційну статистику" (реєстровий номер 5886) відповідно до Регламенту 

Верховної Ради України. 

Колеги, можемо проголосувати за порядок денний. Будь ласка, я тоді 

ставлю на голосування.  

Буймістер. Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. 

Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.  

Марчук. 



 

МАРЧУК І.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. Немає його. 

Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.  

Скорик.  

 

СКОРИК М.Л. Коллеги, я из уважения к комитету проголосую за 

повестку дня и, с вашего разрешения, отключусь. Спасибо большое. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тарута.  

Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Звичайно, за. 

 

КИЦАК Б.В. Кицак – за. Порахуйте, будь ласка, колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую. 

Дякую. 10 – за.  

 



Колеги, я повідомляю, що у зв'язку з вкрай стислими строками між 

підготовкою та направленням проект Закону 5886 на розгляд Верховної Ради 

України у повторному другому читанні, яке відбулося 16 серпня цього року, 

для оформлення тексту прийнятого закону на підпис Голові Верховної Ради 

виникла необхідність уточнення окремих частин тексту прийнятого закону 

відповідно до рішення комітету від 16.08 цього року, яке обговорювалося за 

участю віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації 

України Федорова, керівництва Державної служби статистики України та 

народних депутатів України, що здійснювали підготовку зазначеного проекту 

закону, та було виголошено на пленарному засіданні Верховної Ради України 

народним депутатом України Герасимовим, а саме, зокрема: 

Перше. У пункті 2 частини першої статті 17 закону абзац: "отримувати 

безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень 

фізичних осіб або їх груп, за участь у яких респонденти отримають грошову 

компенсацію за витрату часу) в порядку і строки, визначені центральним 

органом виконавчої влади з питань статистики, від усіх респондентів, 

включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, банки, юридичні особи незалежно від форми власності, 

фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним 

спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані 

бухгалтерського обліку, в тому числі інформацію з обмеженим доступом, а 

також пояснення, що додаються до них.  

Застосовувати під час проведення державних статистичних 

спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, 

метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної 

статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення 

статистичних спостережень їх житлових і господарських приміщень та 

будівель, земельних ділянок тощо".  

І другий пункт. В абзаці два, три, чотири частини першої статті 29 

закону: "поширення та передача офіційної державної статистичної 



інформації та будь-якої іншої статистичної інформації, на підставі якої 

можна визначити конфіденційні дані щодо конкретно респондента, 

забороняється. Конфіденційні дані, отримані органами державної статистики 

та іншими виробниками офіційної статистики від респондентів або від 

розпорядників адміністративних даних у процесі державних статистичних 

спостережень, не можуть вимагатися чи бути переданими правоохоронним 

державним органам, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним 

особам, об'єднанням громадян, посадовим та іншим особам. Конфіденційні 

дані, отримані органами державної статистики та іншими виробниками 

офіційної статистики від респондентів або від розпорядників 

адміністративних даних у процесі державних статистичних спостережень, не 

можуть використовуватися правоохоронними органами, а також державними 

органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними 

особами з метою прийняття рішень щодо конкретного респондента".  

Все, колеги. От про ці уточнення, які були озвучені, в тому числі на 

пленарному засіданні Герасимовим, народним депутатом, і які були 

узгоджені з Федоровим та керівником Державної служби статистики, йде 

мова.    

Шановний секретаріат, я так розумію, нам потрібно провести 

голосування щодо усунення неузгодженостей між окремим положенням і 

неоднозначністю його тлумачення?  

 

 СЕКРЕТАРІАТ. Просто голосуванням затвердити озвучене зараз під 

стенограму.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

Шановні колеги, ставлю на голосування тоді пропозицію затвердити 

озвучене усунення неузгодженостей між окремими положеннями, яке було 

мною зачитане під стенограму. 

 



Буймістер.  

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ  Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. Марчук. Мовчан. Немає.  

Наталуха – за.  

Підласа.  

 

ПІДЛАСА Р.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. Скорик. Тарута. 

Шевченко. 



 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановний секретаріат, є голоси у нас? 

8 – за. Прийнято, правильно, рішення? У нас же не від загальної 

кількості, а від кворуму.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. А Кицак, може, є у нас на зв'язку?  

Да, рішення прийнято. 

 

КИЦАК Б.В. Я – за  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак теж  за. Дякую. Тоді у нас 9 виходить. А, 

Марчука не було. Вибачаюсь, Марчук не був на зв'язку. Є рішення, пише 

секретаріат.  

Колеги, дуже дякую. Ще раз перепрошую за таку ситуацію, але 

бачите… 

 

МАРЧУК І.П. Дмитро Андрійович, я вибачаюсь, просто відключився. 

Я теж підтримую рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 9 – за. 

  

 КУБІВ С.І. 9, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 9 – за, більшість від комітету. 

Дякую, колеги, ще раз. Всіх радий був бачити і чути. 

 Всім гарного кінця дня і гарного тижня! 


