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ЗВІТ
Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики
про проведену роботу за період роботи Верховної Ради
України восьмого скликання (2014-2019 роки)
I. Дата створення комітету, склад та його структура
1. Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики
утворений відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про перелік,
кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого
скликання”( від 4 грудня 2014 року № 22-VIII). Цією Постановою Комітет з
питань економічної політики визначено відповідальним з наступних питань:
державна економічна політика;
застава, лізинг, концесія, оренда, розподіл продукції, управління майном,
що перебуває у державній чи комунальній власності; оцінка майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності; приватизація
державного
і
комунального майна, націоналізація, реприватизація, банкрутство тощо;
регулювання державних закупівель; ціни і тарифи, ціноутворення; господарське
законодавство;
державна політика у сфері побутових відходів та металобрухту;
кооперація (крім сільськогосподарської кооперації);
антимонопольна політика, розвиток економічної конкуренції, захист прав
споживачів; регуляторна політика.
2. Постановою Верховної Ради України “Про обрання голів, перших
заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради
України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника,
заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії
Верховної Ради України з питань приватизації” (від 4 грудня 2014 року № 23VIII,
із змінами) обрано голову Комітету, його заступника та членів Комітету у такому
складі:
голова Комітету – ІВАНЧУК Андрій Володимирович;
заступник голови Комітету – СОЛОВЕЙ Юрій Ігорович;
секретар Комітету – МАТКІВСЬКИЙ Богдан Миронович;
народні депутати України - члени Комітету:
БЕРЕЗКІН Станіслав Семенович ;
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ВОРОПАЄВ Юрій Миколайович;
ДЕНИСЕНКО Анатолій Петрович;
ДОВГИЙ Олесь Станіславович;
КАЦУБА Володимир Михайлович;
КОШЕЛЄВА Альона Володимирівна;
КРИВЕНКО Вадим Валерійович;
МАТВІЄНКОВ Сергій Анатолійович;
ПТАШНИК Вікторія Юріївна;
РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Володимирович;
ФАЄРМАРК Сергій Олександрович;
ЧЕКІТА Геннадій Леонідович;
ШЕВЧЕНКО Віктор Леонідович.
3. У Комітеті було створено 4 підкомітети та обрано голів
підкомітетів:
1) підкомітет з питань державної економічної політики, регулювання
державних закупівель, державної політики у сфері побутових відходів та
металобрухту – голова підкомітету Кошелєва А.В.;
2) підкомітет з питань цін і тарифів, ціноутворення, регуляторної
політики, кооперації, захисту прав споживачів – голова підкомітету Чекіта Г.Л.;
3) підкомітет з питань приватизації державного і комунального майна,
націоналізації, реприватизації, банкрутства, застави, лізингу, концесії, оренди,
розподілу продукції, управління майном, що перебуває у державній чи
комунальній власності – голова підкомітету Денисенко А.П.;
4) підкомітет з питань господарського законодавства, антимонопольної
політики, розвитку економічної конкуренції – голова підкомітету Фаєрмарк С.О.
4. У своїй роботі Комітет керується Конституцією України, Законом
України “Про комітети Верховної Ради України”, Законом України “Про
Регламент Верховної Ради України”, Законом України “Про статус народного
депутата України” та іншими законами і нормативно-правовими актами, що
регулюють діяльність Верховної Ради України.
Комітет взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України,
Міністерством оборони України, Міністерством фінансів України, Фондом
державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною
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аудиторською службою України, Державною службою статистики України,
Рахунковою Палатою та іншими центральними органами виконавчої влади.
5. Консультативно-дорадче, організаційно методичне, технічне та
інформаційне обслуговування Комітету здійснював секретаріат Комітету у
складі 16 працівників: керівник секретаріату Комітету, його заступник та дев’ять
головних консультантів, відповідальних за підготовку законопроектів на
засідання Комітету та Верховної Ради України, інші працівники секретаріату,
відповідальні за надання матеріалів в електронному вигляді народним
депутатам-членам Комітету, підготовку порядку денного та протоколу засідань
Комітету, ведення діловодства та архівних справ, організацію друкування та
тиражування матеріалів на засідання Комітету, проведення круглих столів,
комітетських слухань тощо.
II. Цілі, завдання та основні напрямки законотворчої роботи. Основні
здобутки по законодавчому врегулюванню питань, що віднесені до відання
Комітету
1. Комітет відповідно до основних функцій, визначених Законом України
“Про комітети Верховної Ради України” та предметів відання, визначив основні
завдання у діяльності Верховної Ради України восьмого скликання, а саме
законодавче забезпечення ефективних механізмів розвитку економіки шляхом:
встановлення прозорих правил публічних закупівель, а також
напрацювання ефективних механізмів на особливий період;
створення умов для зменшення невиправданого адміністративного
тиску на суб’єктів господарювання, а також вдосконалення питань щодо
господарської діяльності в частині правового регулювання діяльності
акціонерних товариств;
покращання інвестиційного клімату засобами удосконалення
механізмів банкрутства, оренди держаного та комунального майна, оцінки та
оціночної діяльності;
удосконалення управління державної власності та приватизації
державного майна;
удосконалення законодавства щодо статистичної діяльності;
удосконалення законодавства щодо захисту прав споживачів, щодо
цін (тарифів);
удосконалення законодавства щодо посилення гарантій захисту
держави права власності.
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Крім цього, у Комітеті проводилася значна робота за такими напрямами:
своєчасне забезпечення розгляду Верховною Радою України
результатів виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
забезпечення
публічності
та
прозорості
діяльності
Антимонопольного комітету України та сприяння запровадженню механізмів
розвитку економічної конкуренції;
забезпечення публічності та прозорості діяльності Фонду
державного майна України;
здійснення аналізу практики застосування законодавчих актів у
діяльності державних органів, їх посадових осіб, підготовці та поданні
відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України.
2. Опрацювання законопроектів до їх розгляду на засіданнях Комітету
здійснювалося в робочих групах, які створювалися за рішеннями Комітету та
відповідними дорученнями Голови Комітету. До складу робочих груп входили
народні депутати України, працівники секретаріату Комітету, представники
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Міністерства юстиції
України, Антимонопольного комітету України, Фонду Державного майна
України, Державної аудиторської служби України, Міністерства оборони
України, Рахункової палати, Національного банку України, інших міністерств і
відомств, громадських і міжнародних організацій.
Протягом восьмого скликання робочими групами опрацьовано більше
5000 тисяч поправок та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, які
надавалися ними до законопроектів. Зокрема:
до проекту Кодексу України з процедур банкрутства (реєстр. № 8060)
опрацьовано 1400 поправок; до проекту Закону “Про концесії” (реєстр. № 8125)
опрацьовано більше
685 поправок; до проекту Закону про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю (реєстр.№4666) опрацьовано 503 поправки; до проекту Закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності
проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції (реєстр.№6746) опрацьовано173 поправки; до проекту Закону “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава” (реєстр.№ 6428) опрацьовано 115 пропозицій; до
проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на
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належне утримання (реєстр.№8296) опрацьовано 138 поправок; до проекту
Закону “Купуй українське, плати українцям” (про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промислового виробництва
та малого і середнього підприємництва) (реєстр. №7206) опрацьовано більше
2600 поправок.
Крім того, було розглянуто 9840 листів, звернень, запитів, пропозицій. Із
них: від громадян - 1423, електронних петицій – 49, електронних запитів - 113.
Пропозиції, що містилися у них, узагальнювалися та використовувалися при
підготовці відповідних законопроектів.
3. За період роботи Верховної Ради України восьмого скликання
(20142019 роки) Комітет було визначено впродовж скликання головним по 325
законопроектах і 162 проектах постанов з їх підготовки чи доопрацювання.
Комітет на своїх засіданнях розглянув 207 законопроектів, підготовлених до
першого (повторно першого), другого (повторного другого) читань. Верховною
Радою України було розглянуто 181 законопроект, із них було прийнято 70
законів і постанов.
По кожному законопроекту Комітет формував справу законопроекту та
відповідно до частини 4 статті 93 та статті 103 Закону України “Про Регламент
Верховної Ради України” направляв законопроекти Кабінету Міністрів України,
міністерствам і відомствам для надання експертних висновків.
Відповідно до статті 106 Регламенту Верховної Ради України наступному
новому скликанню Комітет пропонує передати 4 законопроекти, прийняті
Верховною Радою України у першому та наступних читаннях, щодо яких не
прийнято остаточного рішення та 1 прийнятий Закон України, який повернуто з
пропозиціями Президента України і не вносився на повторний розгляд Верховної
Ради України.
Прийняті закони спрямовані на законодавче забезпечення ефективних
механізмів розвитку економіки, а саме встановлення прозорих правил публічних
закупівель, створення умов для зменшення невиправданого адміністративного
тиску на суб’єктів господарювання, покращання інвестиційного клімату
засобами удосконалення механізмів банкрутства, реєстрації прав власності на
нерухоме майно, вдосконалення управління державної власності та приватизації
державного майна, запровадження механізмів розвитку економічної конкуренції,
забезпечення публічності та прозорості діяльності Антимонопольного комітету
України.
Вагомим досягненням Комітету було прийняття Верховою Радою
України, зокрема таких законів:
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Кодекс України з процедур банкрутства №2597-VIII від 18.10.2018
(реєстр. №8060).
Цей
Кодекс
встановлює
умови
та
порядок
відновлення
платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з
метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності
фізичної особи.
Прийняття Кодексу покращить бізнес-клімат, сприятиме зменшенню
корупції, а також сприятиме залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в
економіку України. У результаті прийняття Кодексу досягається покращення
рейтингу України на світовій арені, входження України до числа провідних країн
світу за умовами ведення бізнесу (doing business).
Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю” №2275-VIII від 06.02.2018 (реєстр. №4666).
У Законі врегульовано правовий статус товариств з обмеженою
відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю в усіх сферах
господарської діяльності, зокрема страхової, в галузі виробництва, а також
встановлює порядок їх створення, діяльності та припинення, що сприятиме
збільшенню інвестицій в економіку України. Важливим елементом є
регулювання управління товариствами з обмеженою відповідальністю та
товариствами з додатковою відповідальністю, у статутних капіталах яких є
частка держави або органів місцевого самоврядування.
Закон України “Про публічні закупівлі” №922 від 25.12.2016 (реєстр.
№3559).
Законом встановлено обов’язковість проведення закупівельних процедур
через електронну систему закупівель. Запроваджено електронний аукціон, який
передбачає автоматичну оцінку тендерних пропозицій, що надає можливість
швидко і оперативно виявляти недобросовісних учасників ринку, що сприяє
більш ефективному відбору учасника закупівель, який надасть якісні товари,
роботи і послуги. За даними Звіту про хід і результати виконання Програми
діяльності Уряду за 2016 рік від моменту запровадження електронної системи
закупівель та станом на 1 січня 2017 року економія бюджетних коштів становила
близько 8,3 млрд. гривень, що становить 10,2 відсотка загальної суми закупівель.
Закон України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт
і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони” №1356-VIII від
12.05.2016 (реєстр.№4288).
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Закон спрямований на створення конкурентної переговорної процедури
закупівлі в максимально стислі строки в особливий період. Відбір учасників
закупівель здійснюється через електронний аукціон на конкурсних засадах.
Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про публічні
закупівлі” та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу
закупівель №2265-VIII від 21.12.2017 (реєстр.№4738).
Закон спрямований на усунення порушень замовниками під час
здійснення ними торгів, що сприятиме попередженню втрат публічних коштів,
зменшенню кількості недобросовісних оскаржень, а також створить умови для
уникнення корупції в цій сфері.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту прав інвесторів” №289-VIIІ від 07.04.2015 (реєстр.
№2259).
Закон спрямований на дерегуляцію господарської діяльності акціонерних
товариств, а з іншого боку на запровадження більш високих вимог для
публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру.
Така дерегуляція дасть можливість Україні підвищити позицію у рейтингу
Doing Business та зробити акціонерні товариства привабливими для
інвестування.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо корпоративних договорів” №1981-VIII від 23.03.2017
(реєстр. № 4470).
З метою впровадження світового досвіду щодо удосконалення механізмів
корпоративного управління в акціонерних товариствах та товариствах з
обмеженою відповідальністю законопроектом пропонується ввести до
законодавства України норми щодо укладення корпоративних договорів –
договорів про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою
відповідальністю та договорів між акціонерами, а також внести до Цивільного
Кодексу України необхідні зміни, які нададуть можливість ефективно задіяти
механізм управління та прийняття внутрішніх рішень, шляхом укладення
акціонерами (учасниками) корпоративних угод.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних
товариствах” №1983-VIII від 23.03.2016 (реєстр. №2302а-д).
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Закон спрямовано на удосконалення механізму придбання акцій
приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного
пакету акцій; запровадження механізму придбання акцій публічного
акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного
контрольного пакету акцій; запровадження механізму обов’язкового продажу
акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 відсотків акцій товариства;
запровадження механізму обов'язкового придбання власником, який володіє
пакетом у розмірі більше ніж 95 відсотків простих акцій товариства, на вимогу
акціонерів товариства належних їм акцій.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного
комітету України” №782-VIII від 12.11.2015 (реєстр. №2102).
Законом запроваджено процедуру громадського контролю за діяльністю
Антимонопольного комітету України, зокрема, шляхом обов’язкового
опублікування рішень за результатами розгляду заяв та справ, віднесених до його
компетенції, з урахуванням обґрунтованих інтересів суб‘єктів господарювання
щодо захисту їх комерційної таємниці. Зміни надають можливість забезпечити
прозорість і публічність в діяльності Антимонопольного комітету. Одночасно
забезпечується збереження інтересів суб'єктів господарської діяльності про
захист їхньої комерційної таємниці.
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про захист
економічної конкуренції” (щодо підвищення ефективності системи
контролю за економічними концентраціями)” №935-VIII від 26.01.2016
(реєстр. №2168а).
Законом створюються
умови
для зменшення
невиправданого адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та
покращення входження інвесторів на українські ринки.
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про захист
економічної конкуренції” щодо удосконалення процедур контролю за
концентрацією суб’єктів господарювання” №2195-VII від 09.11.2017 (реєстр.
№4287).
Законом надано Антимонопольному комітету України право запровадити
правовий механізм, що не допускатиме легітимацію придбань та злиттів
суб’єктів господарювання за участю осіб, до яких застосовуються спеціальні
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економічні заходи під час здійснення контролю за концентраціями суб’єктів
господарювання.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо управління об'єктами державної власності” №1405-VIII від
02.06.2016 (реєстр. №3062).
Законом створено сприятливі умови для оптимізації структури
державного сектору економіки та запроваджено ринкові методи управління
суб’єктами господарювання державного сектору економіки. Змінами до
Господарського кодексу України встановлено, зокрема, що у державному
унітарному підприємстві за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної
власності створюється наглядова рада. Змінами до Закону України “Про
управління об’єктами державної власності” створено правові підстави для
включення до складу органів управління суб’єктів господарювання державного
сектору економіки незалежних членів наглядових рад, що забезпечить
підвищення ефективності управління об’єктами державної власності.
Закон України “Про приватизацію державного і комунального
майна” № 2269 – VIII від 18.01.2018 (реєстр. № 7066).
Закон спрямований на удосконалення правових, економічних та
організаційних основ приватизації державного і комунального майна.
Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень” №834-VIII від 26.11.2015 (реєстр. №2982).
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно
та захисту прав власності” №1666-VIII від 06.10.2016, (реєстр. №5067)
Законами створено умови щодо забезпечення захисту прав власності,
економічних інтересів громадян та інвесторів, а також зменшення ризиків
незаконного заволодіння майном.
Закон України “Про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про
управління об’єктами державної власності” щодо впорядкування процедури
відчуження суб’єктами господарювання державного сектору економіки
житла своїм працівникам” №2516-VIII від 04.09.2018
(реєстр.№3131).
Закон посилює захист працівників підприємств, які проживають в
будинках, що утримуються на балансі підприємств. У зв’язку з цим
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передбачається надати право підприємствам відчужувати житло, яке належить
державним підприємствам, установам та організаціям, господарським
товариствам, 100 відсотків акцій яких належать державі, їх працівникам на
виконання умов укладених колективних договорів, без застосування
конкурентних процедур.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо створення економічних передумов для посилення захисту
права дитини на належне утримання” №2755-VIII від 03.07.2018
(реєстр.№8296).
Метою прийняття Закону є, зокрема, створення економічних передумов
для подальшого вдосконалення механізму забезпечення конституційного права
дітей на достатній життєвий рівень та покращення матеріального забезпечення
дітей у випадках, якщо батьки не дійшли згоди щодо способу утримання дітей і
такий спосіб утримання дітей вирішується судом.
III. Виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією
Конституції України та законів України.
З метою реалізації поставлених завдань Комітетом було організовано і
проведено 76 засідань Комітету, на яких розглянуто 336 питань, у тому числі:
щодо забезпечення законопроектної функції:
207 законопроектів, підготовлених до першого (повторно першого),
другого (повторного другого) читань, по яких Комітет визначено головним
виконавцем;
щодо організаційних та контрольних питань:
3 звіти Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015, 2016 та 2017 роках;
3 звіти Антимонопольного комітету України про результати
діяльності за 2015, 2016 і 2017 роки;
-

2 звіти Фонду державного майна України про результати діяльності

за
2015 і 2016 роки;
Звіт Рахункової палати про результати аналізу стану державних
закупівель в Україні у 2014 - 2015 роках;

12

Звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо
аналізу функціонування системи державних закупівель за 2015 рік;
Презентацію концепції реформування державних підприємств та
підвищення їх ефективності;
Інформацію щодо приватизації та управління об'єктами державної та
комунальної власності, стану реформування корпоративного управління
Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, Державного
підприємства Національної енергетичної компанії “Укренерго” та Публічного
акціонерного товариства “Центренерго” в умовах дії Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами
державної та комунальної власності”;
Інформацію про хід реалізації Закону України “Про публічні закупівлі”
від 25.12.2015 №922-VIII;
Законодавчі пропозиції Міністерства економічного розвитку і торгівлі
до Закону України “Про публічні закупівлі”;
Інформацію щодо стану підготовки Міністерством культури
України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державним
комітетом телебачення і радіомовлення України переліку товарів, робіт і послуг,
закупівля яких необхідна для забезпечення підготовки та проведення в Україні у
2017 році пісенного конкурсу “Євробачення” у зв’язку з прийняттям Закону
України “Про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень розділу IX
Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі товарів, робіт і послуг,
необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні пісенного
конкурсу “Євробачення” від 17.11.2016 №1761-VIII;
-

пропозиції щодо застосування частини другої статті 2 Закону

України “Про публічні закупівлі”; проведено
7 “круглих столів” на тему:
“Законодавче врегулювання обігу вторинних металів”;
“Сучасна система державних закупівель та законодавчі ініціативи
щодо її гармонізації зі стандартами ЄС”;
“Регулювання державних закупівель”, на якому
заслухано
презентацію нового проекту Закону України про публічні закупівлі,
розробленого Мінекономрозвитку України, а також розглянуто та обговорено
нагальні питання стану національної системи державних закупівель;
“Нова редакція Закону України “Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю”;
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“Проблеми наближення українського законодавства в сфері захисту
прав споживачів до стандартів Європейського Союзу”;
“Економічна політика і децентралізація – взаємозв’язки та
взаємозалежності на прикладі Кіровоградської області”;
“Гармонізації законодавства України про публічні закупівлі у
контексті Угоди про Асоціацію з ЄС”;
проведено 3 слухання в Комітеті на тему:
“Відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом: шляхи підвищення ефективності чинної системи”;
“Про хід виконання Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України та Міністерством юстиції України заходів у сфері економічної політики,
передбачених на 2015 рік у Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”, Програмі
діяльності Кабінету Міністрів України, Угоді про Коаліцію депутатських
фракцій “Європейська Україна” у Верховній Раді України VIII скликання та
Плані законодавчого забезпечення реформ в Україні”;
“Конкуренційна політика в Україні та світі: останні тенденції та
перспективи розвитку за участі та сприяння Антимонопольного комітету
України”;
проведено міжнародну конференцію на тему:
“Реформування системи банкрутства в Україні з огляду на кращі
світові практики – детонатор інвестиційного буму та економічного прориву”.
IV. Висновки і пропозиції
1. Обсяг законопроектної та іншої роботи, що були виконані Комітетом
з питань економічної протягом восьмого скликання Верховної Ради України,
засвідчив про високу професійність народних депутатів – членів Комітету та
працівників секретаріату Комітету.
2. Комітетом були опрацьовані та внесені на розгляд Верховної Ради
України законопроекти, які не були прийняті до закінчення строку повноважень
Верховної Ради восьмого скликання та які мають на меті врегулювання і
удосконалення питань щодо:
оцінки та оціночної діяльності;
-

управління державної власності;
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статистичної діяльності;
захисту прав споживачів, щодо цін (тарифів).
У зв’язку з цим, потребуватиметься розробка нових законопроектів
та внесення їх до Верховної Ради України нового скликання.
3. Відповідно до статті 106 Регламенту Верховної Ради України
наступному новому скликанню Комітет пропонує передати 4 законопроекти,
прийняті Верховною Радою України у першому та наступних читаннях, щодо
яких не прийнято остаточного рішення та 1 прийнятий Закон України, який
повернуто з пропозиціями Президента України і не вносився на повторний
розгляд Верховної Ради України.
У зв’язку з цим, першочерговими до розгляду новою Верховною
Радою України є пропозиції Президента України до Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності
проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції” (реєстр.№6746).
4. Практичне впровадження законодавчих актів, прийнятих Верховною
Радою України восьмого скликання, потребує моніторингу їх застосування,
аналізу ефективності дії, напрацювання пропозицій щодо подальшого
вдосконалення, а саме:
приведення законодавчих актів України у відповідність до Кодексу
України з процедур банкрутства;
удосконалення процедур публічних закупівель, їх адаптація до acquis
ЄС на виконання Угоди про асоціацію між Україною з одного боку та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державамичленами з іншої боку;
удосконалення переліку державних підприємств, що можуть бути
приватизовані за спрощеною системою приватизації;
удосконалення законодавства щодо посилення гарантій захисту
держави права власності.
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