
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
                                                     м. Київ, вул. Банкова, 5-7, к.214  

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 124 

 
17 серпня 2022р. 

17 год 00 хв 

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

    

ПРИСУТНІ: 

(онлайн) 

Народні депутати України - члени Комітету: Підласа Р.А., 

Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., Марчук І.П.,  Лічман Г.В., 

Приходько Б.В., Скорик М.Л., Шевченко Є.В. 

 

Працівники секретаріату Комітету - Гаврилів Р.М., Кравченко М.М.,  

Терегейло Ю.В., Дехтярук  М.Б., Куріненко Ю.Б., Бойко К.А. 

  

 

 

 

  

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

засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету 

 

                                                       «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

Марчук І.П.,  Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л., Шевченко Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

          «утримався» – 0 

 

 

Рішення прийнято. 

         

 

 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Тарута  С.О., Рущишин Я.І., 

Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Мовчан  О.В., Магомедов М.С. 

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

 

  
 

 

1. Про усунення неузгодженостей між окремими положеннями, неоднозначності у 

тлумаченні та технічні виправлення у прийнятому Законі України «Про офіційну 

статистику» відповідно до Регламенту Верховної Ради України.  

 

2. РІЗНЕ. 

 

 

Питання 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо усунення 

неузгодженостей між окремими положеннями, неоднозначності у 

тлумаченні та технічні виправлення у прийнятому Законі України «Про 

офіційну статистику» відповідно до Регламенту Верховної Ради 

України.  

 

Під час підготовки на підпис Голові Верховної Ради України були 

виявлені технічні помилки невідповідності тексту прийнятого Закону 

України рішенню, яке обговорювалось робочою групою, що здійснювала 

підготовку зазначеного проекту Закону України (реєстр. №  5886).  

 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Для оформлення тексту прийнятого Закону на підпис Голові Верховної 

Ради України привести текст прийнятого Закону у відповідність до 

рішення Комітету від 16.08.2022, яке обговорювалося за участю Віце-

прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації України 

Федорова М.А., керівництва Державної служби статистики України та 

народних депутатів України, що здійснювали підготовку зазначеного 

проекту закону, та було виголошене на пленарному засіданні Верховної 

Ради України народним депутатом України Герасимовим А.В., а саме: 

  

1. Пункт 2 частини першої статті 17 закону: 

«отримувати безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових 

обстежень фізичних осіб або їх груп, за участь у яких респонденти 

отримують 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, у 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;». 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68479
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2. Абзаци 2, 3, 4 частини першої статті 29 Закону України: 

 

        «Поширення та передача офіційної державної статистичної 

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

можна визначити конфіденційні дані щодо конкретного 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 особами. 

       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 використовуватись 

правоохоронними органами, а також державними органами, органами 

місцевого самоврядування, іншими юридичними особами з метою 

прийняття рішень щодо конкретного респондента.» 

 

 

                                                       «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

Марчук І.П.,  Лічман Г.В., Приходько Б.В., Шевченко Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

       (Скорик М.Л. не брав участі в голосуванні) 

 

  

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

 

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН 

        

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

