
З В І Т 
 

Про роботу  Комітету  Верховної  Ради  України  

з  питань  економічного  розвитку   

за  період восьомої сесії  Верховної  Ради  України дев’ятого  скликання 

 

 
З метою реалізації поставлених завдань Комітетом з питань економічного розвитку 

впродовж роботи восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання було організовано 

і проведено 19 засідань Комітету (з них 15 засідань у форматі відеоконференції), на яких 

розглянуто 66 питань (з яких 33 пов’язано зі здійсненням законопроектної функції).  

Впродовж восьмої сесії Комітетом опрацьовано та подано на розгляд Верховної Ради 

України 21 законопроект, з яких прийнято 6 законів України та 1 постанова Верховної Ради 

України, а саме: 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких 

питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного 

стану»  № 2561-IX від  06.09.2022  (реєстр. № 7605, з пропозиціями Президента України); 

 Закон України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для 

сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем 

якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та 

харчових продуктів» №2572-IX від  06.09.2022 (реєстр. № 5616); 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо 

удосконалення діяльності, пов’язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, 

використанням та збереженням географічних назв» №2601-IX від 20.09.2022  (реєстр. № 4079); 

 Закон України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про управління 

об'єктами державної власності» № 2761-IX від 16.11.2022 (реєстр.  № 7712); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки» №2792-IX від  01.12.2022  

(реєстр. № 6101 з пропозиціями Президента України); 

 Закон України «Про авторське право і суміжні права»  №2811-IX від 01.12.2022  

(реєстр. № 5552-1); 

 Постанова Верховної Ради України «Про призначення Умєрова Р.Е. на посаду Голови 

Фонду державного майна України № 2579-IX від 07.09.2022  (реєстр. № 8005). 

  Комітетом організовано і проведено слухання у Комітеті на тему: «Відновлення та 

післявоєнний сталий розвиток України» та спільний круглий стіл з Комітетом з економіки 

Сейму Литовської Республіки на тему: «Виклики для промисловості Литви і України в умовах 

війни- шукаємо рішення разом!»  
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 Також Комітет провів публічне обговорення законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо вдосконалення санкційної політики та підвищення 

ефективності управління державним, комунальним майном та арештованими активами» 

(реєстр.№ 8311). 

 

З метою ефективного виконання законодавчої функції при Комітеті створено чотири 

Робочі групи :  

з питань забезпечення потреб сектору нацбезпеки і оборони продукцією українського 

виробництва; 

з опрацювання законопроекту про компенсацію за пошкодження та знищення окремих 

категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією Російської Федерації (реєстр.№  7198); 

з опрацювання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму 

державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною 

об'єктів та будівництва нових об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки 

України (реєстр. № 7508); 

стосовно інструментів компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій 

об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України починаючи з 2014 року.   

 

 У порядку вивчення та аналізу важливих питань для законодавчого врегулювання 

існуючих проблем в економіці у Комітеті було проведено: 

 засідання Робочої групи з реформи авторського права; 

 робочу нараду разом з міжнародними експертами щодо вдосконалення механізму 

залучення приватних інвестицій з використанням державно-приватного партнерства; 

три міжвідомчі наради в рамках Робочої групи з питань розвитку індустріальних парків: 

у м. Чернівці щодо створення та функціонування індустріальних парків у Чернівецькій 

області, у м. Луцьк щодо створення та функціонування індустріальних парків на Волині та у 

м. Києві щодо створення та функціонування індустріальних парків на Київщині; 

чотири засідання Робочої групи з вирішення проблемних питань у взаємовідносинах 

виробників/переробників/постачальників та суб’єктів реалізації сільськогосподарської 

продукції за участю представників галузевих асоціацій товаровиробників; 

 сім засідань Робочої групи з опрацювання законопроекту про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з 
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використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення 

зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об’єктів, пов'язаних з післявоєнною 

перебудовою економіки України (реєстр. № 7508); 

робоча нарада з місією ЄС, Світовим банком і іншими міжнародними партнерами щодо 

використання інструментів державно-приватного партнерства для відбудови України. 

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 створено підкомітет з питань адаптації законодавства України до 

положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових 

зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, яким опрацьовуються 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 організаційної та контрольної функції Комітетом було заслухано 

звіт Антимонопольного комітету України за 2021 рік у частині, що впливає на виконання 

державного бюджету, а також  

інформацію Першого заступника Міністра економіки України Кудіна Д.І. про поточний 

стан економічного і соціального розвитку України; 

інформацію Голови Антимонопольного комітету України Піщанської О.С. щодо 

діяльності Антимонопольного комітету України в умовах воєнного стану; 

інформацію заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України 

Тихонова С.А. щодо нагальних потреб функціонування галузі та шляхів вирішення проблем 

під час воєнного стану; 

інформацію т.в.о. Голови Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів Лордкіпанідзе А.Ю. про діяльність Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в умовах воєнного 

стану. 

інформацію Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України 

Свириденко Ю.А. щодо функціонування реального сектору економіки в умовах воєнного 

стану, визначених стратегічних цілей  та шляхів їх досягнення. 
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Крім того, було заслухано презентацію Дослідницької служби Верховної Ради України 

щодо основних завдань відділу з питань економічного розвитку та фінансової політики. 

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. 

 Систематично висвітлювалася інформація про діяльність Комітету на веб-порталі 

Комітету та на офіційній інтернет-сторінці Комітету у соціальній мережі Facebook. Упродовж 

восьмої сесії на веб-порталі Комітету розміщено 114 прес-релізів, а на сторінці Комітету у  

Facebook 108 публікацій.  

 За період восьмої сесії дев’ятого скликання у Комітеті опрацьовано та розглянуто понад 

1400 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. 

 

 


