Перелік законопроектів, опрацьованих Центром наукових фінансово-економічних експертиз у 2015 році
Січень 2015 – 1 законопроект
№ Номер і дата
Назва
з/п законопроекту
1.

№ 1256
від 04.12.2014

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні

Доручення Лист

Виконавець Термін

вх.№0417/19 від
21.01.2015

Лондар,
22.01.2015 Прийнято в
першому читанні
Сороко,
(15.01.2015)
Завідувачі
Готується на
(Гартовська)
друге читання

Кіраль С.І.
від
20.01.2015

Етап
проходження,
стан станом
на 19.05.2015

Лютий 2015 – 14 законопроектів
№ Номер і дата
Назва
з/п законопроекту

Доручення Лист

Виконавець Термін
Лондар,
Сороко,
Завідувачі
(Гартовська
Козоріз)
Лондар,
Сороко
Олейнікова
(Козоріз)

2.

№ 1444
від 11.12.2014

Про саморегулювальні організації

вх.№0417/22 від
22.01.2015

Кіраль С.І.
від
21.01.2015

3.

№ 1369
від 10.12.2014

Про вільну СЕЗ "Умань"

Комітет
ВРУ від
06.02.2015

4.

№ 1731
від 14.01.2015

Про вільну СЕЗ "Порто-франко"

Окреме
доручення
від
06.02.2014
№110-13/2

5.

№ 1416
від 11.12.2014

6.

№ 1424
від 11.12.2014

Про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" щодо спрощення припинення юридичних
осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення
(реорганізації)
Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення державної підтримки підприємницької
діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг

Лондар
Сороко
Олейнікова
(Гартовська)

Етап
проходження,
стан

27.01.2015 Опрацьовується
в комітеті

09.02.2015 Вручено подання
Комітету про
відхилення
(02.03.2015)
Вручено подання
Комітету про
відхилення
(17.03.2015)
Прийнято в
цілому
(07.04.2015)

Вручено подання
Комітету про
розгляд

7.

-

Про фінансову систему України в особливий період

вх.№0316/56 від
09.02.2015

8.

№ 1642
від 26.12.2014

Про внесення змін до Закону України «Про спеціальну
(вільну) економічну зону «Порто-франко» на території
Одеського морського торговельного порту» (щодо
регулювання інвестиційної діяльності на території СЕЗ
«Порто-франко»)
про внесення змін до Закону України "Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо
поліпшення умов інвестиційної діяльності в Україні)
Про внесення змін до деяких законів України» (щодо
пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій
осіб)
Про внесення змін до Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
(щодо порядку підтвердження відомостей про юридичну
особу)
Про Економічний експеримент на території міста Одеси

-

13. № 2013
від 03.02.2015

9.

№ 1476
від 16.12.2014

10. 11. № 2005
від 03.02.2015

МФУ від
06.02.2015
№ 3104330-175/3728
Кіраль С.І.
від
18.02.2015
Кіраль С.І.
від
18.02.2015

-

Сороко С.І.,
(Козоріз)
Сороко С.І.,
(Козоріз)

(02.03.2015)

Вручено подання
Комітету про
відхилення
(17.03.2015)
Опрацьовується
в комітеті

Сороко С.І.,
(Гартовська)

вх.№0417/79 від
17.02.2015

Кіраль С.І.
від
17.02.2015

вх.№0417/79 від
17.02.2015

Кіраль С.І.
від
17.02.2015

Про старательську діяльність

-

Кіраль С.І.
від
23.02.2015

14. № 2143
від 13.02.2015

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо усунення комерціалізації влади

-

15. № 2112
від 12.02.2015

Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" (щодо непоширення дії Закону
України на відносини, що виникають на ринку фінансових
послуг)

-

Кіраль С.І.
від
23.02.2015
Кіраль С.І.
від
23.02.2015

12. № 1786
від 16.01.2015

Лондар
10.02.2015
Завідувачі
Сороко С.І.,
(Гартовська)

Лондар,
Сороко С.І.,
(Козоріз)
Лондар,
Сороко С.І.,
(Козоріз)
Сороко С.І.,
(Козоріз)
Сороко С.І.,
(Козоріз)
Сороко С.І.,
(Козоріз)

24.02.2015 Вручено подання
Комітету про
доопрацювання
(12.05.2015)

24.02.2015 Вручено подання
Комітету про
відхилення
(17.03.2015)
Вручено подання
Комітету про
розгляд
(21.04.2015)
Розгляд
відкладено
(23.04.2015)
Опрацьовується
в комітеті

Березень 2015 – 2 законопроекти
№ Номер і дата
Назва
з/п законопроекту

Доручення

Лист

Виконавець

16. № 2255
від 27.02.2015

вх.№ 0402/110 від
11.03.2015

Кіраль С.І.
від
11.03.2015

Сороко,
13.03.2015 Вручено подання
Комітету про
Завідувачі
доопрацювання
(Гартовська)
(12.05.2015)

вх.№ 0402/110 від
11.03.2015

Кіраль С.І.
від
11.03.2015

Сороко,
Завідувачі
(Козоріз)

Доручення

Лист

Виконавець Термін
Лондар,
завідувачі
(Сороко,
Гартовська,
Козоріз)
Лондар,
завідувачі
(Сороко,
Гартовська,
Затонацька
Сороко

14.04.2015

-

Затонацька
Сороко

15.04.2015 Прийнято в

Кіраль С.І.
від

Лондар,
Сороко,

21.04.2015 Опрацьовується

17. № 2294
від 03.03.2015

Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності» та Кодексу
України про адміністративні правопорушення (щодо
спрощення процедури отримання дозвільних документів
та посилення відповідальності посадових осіб у сфері
дозвільної системи)
Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності» (щодо
застосовування принципу мовчазної згоди в сфері
ліцензування)

Термін

Етап
проходження,
стан

13.03.2015 Вручено подання
Комітету про
доопрацювання
(12.05.2015)

Квітень 2015 – 14 законопроектів
№ Номер і дата
Назва
з/п законопроекту
18. -

Про установу бізнес-омбудсмена

Вх.№ 0517/140 від
08.04.2015

РП КМУ
від
06.04.2015

19. № 2493
від 31.03.2015

Про державну реєстрацію

Кіраль С.І.
від
06.04.2015

20. № 2258
від 27.02.2015

Про внесення змін до БКУ щодо державних
інвестиційних проектів

21. № 2259
від 27.02.2015

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту прав інвесторів

22. № 2474
від 26.03.2015

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на
територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській

Вх.№ 0402(17)/141
від
08.04.2015
ОД від
07.04.2015
№ 100-15/17
ОД від
07.04.2015
№ 100-15/17
Вх.№ 0402(17)/157

-

Етап
проходження,
стан

09.04.2015 Прийнято в

першому читанні
(14.05.2015)

15.04.2015 Прийнято в

цілому
(07.04.2015)
цілому
(07.04.2015)
в комітеті

області
23. № 2640
від 10.04.2015
24. № 1226 від
03.12.2014
25. № 1593 від
23.12.2014
26. № 1821 від
22.01.2015
27. № 2155 від
17.02.2015
28. № 2267 від
02.03.2015
29. № 2279-1 від
19.03.2015
30. №2585 від
07.04.2014
31. №2655 від
07.04.2015

від
17.04.2015
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо Вх.№ 04граничного розміру орендної плати
02(17)/157
від
17.04.2015
"Про внесення зміни до статті 20 Земельного кодексу
Усне
України (щодо забезпечення використання земельних
доручення
ділянок за цільовим призначенням)
від
21.04.2015
Про внесення змін до Закону України "Про Державний
земельний кадастр" щодо врегулювання правовідносин
при оформленні прав власності чи користування
земельною ділянкою
Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо стимулювання використання альтернативних
джерел електричної енергії)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення процедури відведення земельних
ділянок при наданні їх для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності
Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо
децентралізації повноважень із розпорядження землями)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо активізації проведення земельних
торгів та запобігання корупції у сфері земельних
відносин
Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо оподаткування в агропромисловому комплексі)
Про внесення змін до Закону України "Про карантин
рослин" (щодо зменшення адміністративного
навантаження у сфері карантину рослин)

16.04.2015

(Козоріз)

Кіраль С.І.
від
16.04.2015

Лондар,
17.04.2015 Опрацьовується
в комітеті
Сороко,
(Гартовська)
Сороко С.І.,
(Козоріз)
Сороко
(Козоріз)

Сороко
(Гартовська)
Сороко
(Козоріз)
Сороко
(Козоріз)
Сороко
(Гартовська)
Сороко
(Гартовська)
Сороко
(Гартовська)

Вручено подання
Комітету про
розгляд
(12.05.2015)
Вручено подання
Комітету про
відхилення
(13.05.2015)
Опрацьовується
в комітеті
Надано на заміну
(29.04.2015)
Опрацьовується
в комітеті
Вручено подання
Комітету про
відхилення
(14.05.2015)
Включено до
порядку денного
(19.05.2015)
Вручено подання
Комітету про
розгляд
(19.05.2015)
Прийнято в
першому читанні
(19.05.2015)

Травень 2015
№
Номер і дата
Назва
з/п законопроекту
32. № 2763 від
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
30.04.2015
щодо скасування обов’язковості державної реєстрації
іноземних інвестицій"
33. №2764 від
30.04.2015
34. №2681-1 від
05.05.2015
35. № 2763 від
30.04.2015
36. № 2764 від
30.04.2015
37. № 2850 від
14.05.2015
38. № 2877 від
18.05.2015
39. № 2844 від
14.05.2015
40. № 2818 від
13.05.2015
41. № 2892 від
19.05.2015

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення реалізації права на конвертацію
грошових вимог до товариства на внесок до його
статутного капіталу
Про внесення змін до Податкового кодексу України"
щодо ліквідації податкової міліції
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо скасування обов’язковості державної
реєстрації іноземних інвестицій»
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення реалізації права на
конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до
його статутного капіталу»
«Про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців" щодо удосконалення процедури
припинення юридичної особи шляхом її перетворення»
«Про внесення змін до деяких законів України щодо
набрання чинності актами Кабінету Міністрів України»
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку
мережі індустріальних парків в Україні)»
«Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про
приватизацію державного майна" (щодо залучення
радників до приватизації)»
«Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення"
Закону України "Про внесення змін до деяких

Доручення
Вх.№ 0402/197 від
08.05.2015

Лист

Виконавець

Кіраль
Сороко,
С.І. від
(Козоріз)
07.05.2015 Гаврилюк
Сороко,
(Гартовська)
Гаврилюк

Термін

13.05.2015 Надано для

13.05.2015

Вх.№ 0502/199 від
08.05.2015

РП КМУ
Соколовська, 15.05.2015
від
Сороко,
07.05.2015 (Гартовська)

вх. №0402/197 від
08.05.2015
№1905-2,
вх. №0402/211 від
08.05.2015

н.д. Кіраля
С.І. від
07.05.2015
та від
19.05.2015

Сороко С.І.,
Козоріз Л.О.

Етап і стан
проходження
ознайомлення
(05.05.2015)
Опрацьовується
в комітеті
Надано для
ознайомлення
(05.05.2015)
Опрацьовується
в комітеті
Надано для
ознайомлення
(07.05.2015)
Опрацьовується
в комітеті
Опрацьовується
в комітеті

Сороко С.І.,
Гартовська
К.О.

Опрацьовується
в комітеті

Сороко С.І.,
(відділи)
Козоріз Л.О.

Опрацьовується
в комітеті

Сороко С.І.,
(відділи)
Козоріз Л.О.
Сороко С.І.,
Гартовська
К.О.
Сороко С.І.,
Козоріз Л.О.

Відхилено та
знято з розгляду

Сороко С.І.,
Гартовська

Опрацьовується
в комітеті

Готується на
друге читання
Відхилено та
знято з розгляду

42. № 2918 від
20.05.2015

законодавчих актів України щодо визначення кінцевих
вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів"
щодо терміну подачі відомостей про кінцевого
вигодоодержувача»
«Про мораторій на перевірки суб'єктів господарської
діяльності»

К.О.

Сороко С.І.,
Козоріз Л.О.

Опрацьовується
в комітеті

Червень 2015
№
Номер і дата
Назва
з/п законопроекту
43. № 1088 від
Про внесення змін до Закону України "Про застосування
28.11.2014
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" (щодо державних
гарантій суб'єктам господарювання у застосуванні ними
реєстраторів)
44. № 2961 від
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
26.05.2015
осіб - підприємців" (щодо подання інформації
неприбутковими організаціями)

Доручення
Вх.№0402/261 від
10.06.2015

Лист

Виконавець

Термін

н.д. Кіраль
С.І. від
08.06.2015

Сороко С.І.,
(відділи)
Козоріз Л.О.

12.06.2015

Етап і стан
проходження
Вручено
таблицю
поправок-2
(05.06.2015)

Очікує на друге
читання

Сороко С.І.,
(відділи)
Козоріз Л.О.

Надано для
ознайомлення
(10.02.2015)

Вручено
подання
Комітету про
доопрацювання
(02.06.2015)

45. № 2992 від
02.06.2015

Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції"
щодо звільнення від сплати за користування земельними
ділянками приватної власності (земельних часток (паїв)

Сороко С.І.,
(відділи)
Козоріз Л.О.

46. №2983 від
02.06.2015
47. №2031а від

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань
Про внесення змін до деяких законів України щодо
підтримки вітчизняної металургійної галузі

Сороко С.І.,
(відділи)
Сороко С.І.,
Гартовська,
Козоріз

Опрацьовується
в комітеті

Очікує розгляду

Статистика стану проходження розглянутих законопроектів до яких надано експертні висновки (станом на 12.06.2015)
Прийнято в цілому 3
Прийнято в першому читанні 4
Вручено подання Комітету про доопрацювання 4
Вручено подання Комітету про відхилення 6

Опрацьовується в комітеті 23
Відхилено та знято з розгляду 3

