
16.03.2016 

У засіданні Комітету з питань європейської інтеграції взяли участь 

заступники міністрів освіти та науки і аграрної політики та продовольства 

 

16 березня під головуванням голови комітету І. Геращенко відбулося   

чергове  засідання   комітету за участі заступника міністра освіти і науки 

України М. Стріхи та заступника міністра аграрної політики та продовольства 

України з питань європейської інтеграції В. Рутицької  (Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України). 

Члени комітету підтримали проект Закону № 0093. Ратифікація Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-

технологічне співробітництво створить правове підґрунтя для розвитку 

двосторонніх відносин у сфері науки і технологій. Партнерство у галузі принесе 

обопільну користь розвитку науки і технологій у наших країнах, сприятиме 

інтеграції українських науково-дослідних установ та університетів до 

європейської наукової спільноти та стане підвалиною для подальшої спільної 

участі у загальноєвропейських наукових проектах. 

Під час засідання члени комітету розглянули низку законопроектів на їх 

відповідність праву Європейського Союзу, зобов’язанням України в рамках 

Ради Європи та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Такими, що не суперечать праву Європейського Союзу, було визнано 

проекти законів №  3384 та 2163а. 

Метою проекту Закону № 3384, згідно з пояснювальною запискою, є 

забезпечення правової охорони прав авторів, виконавців, виробників фонограм 

(відеограм), комп’ютерних програм, баз даних при розповсюдженні їх творів та 

виконань, подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату в Україні. 

Проектом Закону № 2163а пропонується звільнити від сплати акцизного 

податку та податку на додану вартість при ввезенні на митну територію 

України фізичними особами та реалізації фізичним особам, на утриманні яких 

знаходиться троє та більше неповнолітніх дітей, легкових автомобілів товарної 

позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, які за своєю конструкцією та обладнанням 

призначені для перевезення пасажирів  з  кількістю 6–9 місць (включно з 

водієм), але не більше одного транспортного засобу на п’ять років. 

Члени комітету визнали таким, що не суперечить праву Європейського 

Союзу, проект Закону № 2406а. Однак, разом з тим, визнали таким, що носить 

тимчасовий характер, зважаючи на складну економічну ситуацію в країні. 

Законопроект покликаний сприяти вирішенню питання зменшення залежності 

України від імпортного газу і скорочення споживання природного газу  шляхом 

заміщення дровами. З метою заохочення переходу населення на використання 

http://rada.gov.ua/news/Novyny/126660.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/126660.html


дров пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість 

дрова, що відпускаються населенню для побутових потреб. 

Члени комітету визнали таким, що не суперечить міжнародно-правовим 

зобов`язанням України, однак потребує доопрацювання на предмет 

відповідності принципу правової визначеності законопроект № 3506. 

Ключовим елементом законопроекту є вміщена в частині 1 статті 258-6 

заборона «пропаганди і поширення ідеології тероризму» під загрозою 

застосування до винної особи відповідного кримінального покарання. Всі інші 

елементи запропонованої правилами Проекту статті 258-6 є, у певному сенсі, 

похідними від неї. 

Разом з тим народні депутати визнали таким, що не відповідає праву 

Європейського Союзу законопроект № 3633. 

Також було висловлено низку зауважень і пропозицій до проектів законів 

№ 2754 та 3456. 

Члени комітету ухвалили рішення створити Робочу групу для опрацювання 

рекомендацій, що містяться в Доповіді  місії з оцінки потреб Верховної Ради 

України (Місія П. Кокса). 

 


