
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
                                                ( м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім.214) 

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 145 

 
25 січня 2023р. 

10 год 00 хв. 

 

 
ГОЛОВУЄ: Заступник Голови Комітету Мовчан О.В.  

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету (онлайн): Тарута С.О., 

Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Лічман Г.В., Кубів С.І., 

Магомедов М.С., Марчук І.П., Маріковський О.В., Янченко Г.І. 

 

Працівники секретаріату Комітету – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В., Дехтярук М.Б., 

Куріненко Ю.Б., Бойко К.А. 

  

  

 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Мовчана О.В. щодо порядку 

денного засідання Комітету. 

 

Головуючий запропонував перенести заслуховування звіту Рахункової палати про 

результати аудиту ефективності здійснення Фондом державного майна України повноважень 

з управління майном державних підприємств, установ та організацій, що мають фінансові 

наслідки для державного бюджету на інше засідання Комітету. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету: Мовчан О.В., Кубів С.І., Янченко Г.І. 

 

 

 

 

 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Буймістер Л.А., Наталуха Д.А.,  

Колтунович О.С., Приходько Б.В., Шевченко  Є.В. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету з запропонованими змінами 

 

                                                         «за» – 9  

 

(Мовчан О.В., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Кубів С.І., 

Магомедов М.С., Марчук І.П., Маріковський О.В., Янченко Г.І.) 

  

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.   
 

   (Тарута С.О., Лічман Г.В. не брали участі в голосуванні) 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
1. Щодо звіту про стан виконання Плану законопроектної роботи за 2022 рік. 

2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження 

законодавства у сфері оренди державного та комунального майна (реєстр.№ 6102 

від   27.09.2021). 

3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження 

законодавства у сфері оренди державного та комунального майна (реєстр.№ 6102-1 

від   05.10.2021). 

4. Проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України "Про оренду 

державного та комунального майна" (щодо встановлення пільгового режиму отримання в 

оренду державного і комунального майна орендарями, які потребують соціального захисту, 

здійснюють соціально значиму діяльність, зокрема забезпечують реформу шкільного 

харчування) (реєстр. № 6102-2 від 07.10.2021). 

5. Різне. 

 

 

Питання 1.  

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію заступника Голови Комітету Мовчана О.В. затвердити звіт про 

стан виконання Плану законопроектної роботи за 2022 рік. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про стан виконання Плану законопроектної роботи за 

2022  рік. 

                                                       «за» – 9 

 

(Мовчан О.В., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Кубів С.І., 

Магомедов М.С., Марчук І.П., Маріковський О.В., Янченко Г.І.) 

  

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.   
 

   (Тарута С.О., Лічман Г.В. не брали участі в голосуванні) 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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Питання 2-4. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Мовчана О.В. щодо:  

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та 

комунального майна (реєстр.№ 6102 від 27.09.2021), поданого народним 

депутатом України Мовчаном О.В. та іншими народними депутатами 

України; 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та 

комунального майна (реєстр.№ 6102-1 від 05.10.2021), поданого народними 

депутатами України Макаровим О.А., Железняком Я.І.; 

проекту Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України 

"Про оренду державного та комунального майна" (щодо встановлення 

пільгового режиму отримання в оренду державного і комунального майна 

орендарями, які потребують соціального захисту, здійснюють соціально 

значиму діяльність, зокрема забезпечують реформу шкільного харчування) 

(реєстр. № 6102-2 від 07.10.2021), поданого народним депутатом України 

Підласою Р.А. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету: Кубів С.І., Мовчан О.В.  

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Внести на розгляд Верховної Ради України 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та 

комунального майна (реєстр.№ 6102),  

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та 

комунального майна (реєстр.№ 6102-1), 

проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України "Про 

оренду державного та комунального майна" (щодо встановлення пільгового 

режиму отримання в оренду державного і комунального майна орендарями, 

які потребують соціального захисту, здійснюють соціально значиму 

діяльність, зокрема забезпечують реформу шкільного харчування) (реєстр. 

№ 6102-2) та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні 

їх відхилити. 

                                                       «за» – 9 

 

(Мовчан О.В., Тарута С.О., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., 

Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Маріковський О.В.) 

  

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.   
 

       (Магомедов М.С., Янченко Г.І. не брали участі в голосуванні) 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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2. Керуючись частиною другою статті 110 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» подати на розгляд Верховної Ради України 

доопрацьований проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди та 

приватизації державного та комунального майна, підготовлений 

народними депутатами України - членами Комітету, рекомендувати 

включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти доопрацьований 

законопроект за основу. 

                                                          «за» – 9  

 

(Мовчан О.В., Тарута С.О., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., 

Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Маріковський О.В.) 

  

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.   
 

             (Магомедов М.С., Янченко Г.І. не брали участі в голосуванні) 

 

 

3. Беручи до уваги необхідність усунення деяких суперечностей та 

врахування висловлених зауважень і пропозицій до доопрацьованого 

законопроекту звернутися до Голови Верховної Ради України з 

пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» під час розгляду 

доопрацьованого законопроекту на пленарному засіданні про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення 

помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних 

частин зазначеного законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не 

були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету 

правового регулювання законопроекту. 

 

                                                          «за» – 10 

 

(Мовчан О.В., Тарута С.О., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., 

Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Маріковський О.В., Янченко Г.І.) 

  

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.   
 

                       (Магомедов М.С. не брав участі в голосуванні) 

 

 

РІЗНЕ. 

 

 

Заступник Голови Комітету Мовчан О.В. підтримав пропозицію народних депутатів 

України - членів Комітету Кицака Б.В. та Кубіва С.І. провести робочу нараду з представниками 

Міністерства економіки України стосовно локалізації підприємств, публічних закупувель та 

відновлення пошкодженого житла. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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Заступник Голови Комітету Кисилевський Д.Д запросив всіх бажаючих 10 лютого 2023 

року взяти участь у слуханнях в Комітеті на тему: «Заміщення українськими товарами імпорту 

з російської федерації і республіки білорусь в Україні, Європейському Союзі та світі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

                     

 

 

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН

        

 

 

 


