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Про роботу  Комітету  Верховної  Ради  України  

з  питань  економічного  розвитку   

за  період сьомої сесії  Верховної  Ради  України дев’ятого  скликання 

 

 

 З метою реалізації поставлених завдань Комітетом з питань 

економічного розвитку впродовж роботи сьомої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання було організовано і проведено 34 засідання Комітету (з них 

1 спільне засідання з Комітетом з економіки Сейму Литовської Республіки, 1 

закрите засідання, 27 засідань у форматі відеоконференції), на яких розглянуто 

100 питань (з яких 78 пов’язано зі здійсненням законопроектної функції). Також 

забезпечено проведення 1 засідання підкомітету з питань регулювання 

публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним 

майном. 

Впродовж сьомої сесії Комітетом опрацьовано та подано на розгляд 

Верховної Ради України 43 законопроекти, з яких прийнято 20 законів України 

та 2 постанови Верховної Ради України, а саме: 

 Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні 

об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» № 2116-IX 

від  03.03.2022  (реєстр. № 7122); 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади 

примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації 

та її резидентів» щодо уточнення окремих положень»   (реєстр. №7169); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у 

сфері економіки» № 2182-IX від 01.04.2022   (реєстр. №7176); 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна»  № 2181-IX від 01.04.2022 (реєстр. № 7192); 

 Закон України «Про внесення зміни до пункту 52 розділу 9 «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
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господарювання» (щодо застосування його положень в період дії правового 

режиму воєнного стану)» № 2175-IX  від 01.04.2022  (реєстр. №7221); 

 Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності 

під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської 

федерації проти України» №2174-IX від 01.04.2022  (реєстр. №7228); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб» 

№2257- IX 12.05.2022  (реєстр. №7194);  

 Закон України «Про внесення змін 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»  

№ 2230-IX від 21.04.2022 (реєстр. № 3688); 

 Закон України «Про внесення змін до пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких 

законів України 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» № 2229-IX від 21.04.2022 (реєстр. № 6416); 

 Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року 

«Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської 

Федерації та її резидентів» № 2249-IX від 12.05.2022 (реєстр. № 7371);   

 Закон України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи 

функціонування та оскарження публічних закупівель» щодо процедури розгляду 

скарг» № 2311-IX  від 19.06.2022  (реєстр. № 7328); 
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 Закон України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про 

публічні закупівлі» щодо уточнення окремих положень» № 2386-IX 

від  09.07.2022 (реєстр. № 7525); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної статистичної діяльності» (реєстр. № 5108); 

 Закон України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX  від 27.07.2022  

(реєстр.  № 2493); 

 Закон України  «Про внесення змін до Закону України “Про приватизацію 

державного і комунального майна” щодо уточнення деяких положень та 

сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації» №2466-IX від 27.07.2022  

(реєстр.  №5397); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та 

економічного відновлення держави»   №  2468-IX від 28.07.2022 (реєстр. № 7451); 

 Закон України  «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо передачі з 

державної у комунальну власність цілісних майнових комплексів підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства №2493-IX від 29.07.2022       

(реєст.№ 6060); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах 

правового режиму воєнного стану»  (реєстр. № 7605); 

 Закон України  «Про офіційну статистику» (реєст. № 5886); 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі" та інших законів України щодо здійснення оборонних та публічних 

закупівель на період дії правового режиму воєнного стану (реєст.№ 7163); 

 Постанова Верховної Ради України «Про звільнення Сенниченка Д.В. з 

посади Голови Фонду державного майна України № 2069-IX від 17.02.2022  

(реєстр. № 6557) 
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 Постанова Верховної Ради України «Про деякі питання примусового 

відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану» № 2427-IX від 

19.07.2022  (реєстр. № 7566); 

  Було проведено спільне засідання з Комітетом з економіки Сейму 

Литовської Республіки, на якому обговорено активізацію торговельних відносин 

між Україною та Литовською Республікою, необхідність відновлення ланцюгів 

поставок промислового виробництва України та  розвиток логістичних ланцюгів 

між країнами. Парламентарії України та Литовської Республіки домовилися про 

спільні напрацювання щодо підписання спільного Меморандуму про взаємодію 

та співпрацю парламентських економічних комітетів. 

 У порядку вивчення та аналізу важливих питань для законодавчого 

врегулювання існуючих проблем в економіці у Комітеті було проведено: 

нараду з напрацювання екстрених заходів в економіці в умовах посилення 

зовнішньо політичних позицій; 

нараду щодо координації діяльності під час війни та розподіл зусиль між 

бізнесом, волонтерами та державою; 

нараду з діагностування логістики та визначення найбільш критичних 

проблем в економіці України в зонах ведення активних бойових дій; 

 нараду з напрацювання заходів для створення стратегії розвитку України 

після закінчення війни (релокація підприємств, підготовка бази для плана 

Маршала, індустріалізація та повоєнний розвиток України); 

спільну нараду з Комітетом з економіки Сейму Литовської Республіки; 

 спільне засідання круглого столу з Комітетом Верховної Ради України з 

питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему: «Законодавче 

регулювання суспільних відносин щодо застосування праці іноземців в Україні»; 

 в рамках робочої групи з питань розвитку індустріальних парків, робочу 

нараду у м. Львів щодо створення та функціонування індустріальних парків на 

Львівщині; 

сім засідань Робочої групи з вирішення проблемних питань у 

взаємовідносинах виробників/переробників/постачальників та суб’єктів 
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реалізації сільськогосподарської продукції за участю представників галузевих 

асоціацій товаровиробників; 

 в рамках робочої групи з питань розвитку індустріальних парків, робочу 

нараду в м. Ужгород, щодо створення та функціонування індустріальних парків 

на Закарпатті. 

З метою ефективного виконання законодавчої функції при Комітеті 

створено робочу групу з  питань розвитку індустріальних парків та робочу групу 

з налагодження взаємовідносин виробників, переробників, постачальників та 

суб’єктів реалізації сільськогосподарської продукції. 

Крім того, будо проведено робочу нараду з обговорення змін до Закону 

України «Про Державно-приватне партнерство», а також міжвідомчу нараду 

щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної 

промисловості.  

На виконання вимог Постанови Верховної Ради України від 29 липня 2022 

року № 2483-IX "Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції" у Комітеті опрацьовані законопроекти, верифіковані 

Урядом як такі, що спрямовані на адаптацію законів України до acquis 

Європейського Союзу та ведеться робота щодо забезпечення надання інформації 

стосовно відповідності (постатейних таблиць відповідності) праву 

Європейського Союзу (acquis ЄС), міжнародно-правовим зобов’язанням України 

у сфері європейської інтеграції положень законопроектів, стосовно яких Комітет 

визначено головним, і які перебувають на розгляді у Верховній Раді України, як 

такі, що спрямовані на адаптацію законів України до acquis Європейського 

Союзу. 

В рамках реалізації контрольної функції Комітетом було заслухано звіт в.о. 

Голови Фонду державного майна України Батової О.І. про роботу Фонду 

державного майна України та хід приватизації державного майна у 2021 році та 

інформацію члена Рахункової палати Іванової І.М. щодо звіту Рахункової палати 

про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2021 рік, що 

впливає на виконання державного бюджету.  
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У порядку парламентського контролю за приватизацією державного майна 

відповідно до статті 9 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» Комітет постійно здійснює парламентський контроль 

щодо надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації 

державного майна. 

 Упродовж сьомої сесії систематично висвітлювалася інформація про 

діяльність Комітету, зокрема, шляхом розміщення інформації  на веб-порталі 

Комітету та на офіційній інтернет-сторінці Комітету у соціальній мережі 

Facebook. За цей період на веб-порталі Комітету розміщено 187 прес-релізів, а   

на офіційній інтернет-сторінці Комітету у соціальній мережі Facebook – 185 

публікацій. 

 За період сьомої сесії дев’ятого скликання у Комітеті опрацьовано та 

розглянуто 1668 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 та у зв’язку з запровадженням воєнного стану, введеного Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/22 та затвердженого Законом 

України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (із змінами) призупинено особистий 

прийом громадян та проведення інших публічних заходів. 

 


