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Комітетом Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності, відповідно до рішення, ухваленого на засіданні Комітету 

06 лютого 2018 року (протокол засідання № 85), розглянув проект Закону 

України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, який було підготовлено Комітетом за 

наслідками опрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3551 від 

27.11.2016 р.), внесеного народними депутатами України Поляковим М.А., 

Дзензерським Д.В., Різаненком П.О. та Жолобецьким О.О., та проекту Закону 

України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.), 

внесеного народними депутатами України Рибалкою С.В., Довбенком М.В., 

Кубівим С.І. та іншими. 

Зазначені законопроекти формально не є альтернативними відповідно до 

частини першої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, але, в той же час, 

виходячи з їхнього змісту, вони не можуть бути прийняті одночасно, так як 

стосуються регулювання тих самих відносин та спрямовані удосконалення 

системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, приведення захисту потерпілих у 

дорожньо-транспортних пригодах до вимог законодавства Європейського Союзу 

шляхом поступового збільшення страхових сум, вдосконалення системи 

відшкодування збитків, завданих потерпілим, більш широке запровадження 

електронних технологій при укладенні договорів, вдосконалення державного 

нагляду за дотриманням страховиками та Моторним (транспортним) страховим 

бюро України (далі – МТСБУ) законодавства при виконанні гарантійної та 

інформаційної функції.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своїх висновках № 16/3-192/3551 від 16.02.2016 р. та № 16/3-191/3670 від 

16.02.2016 висловило пропозиції до обох зазначених законопроектів. 
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Частина друга статті 110 Регламенту Верховної Ради України передбачає, 

що при розгляді альтернативних законопроектів головний комітет може 

рекомендувати Верховній Раді взяти за основу один із них або підготувати 

інший законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради народними 

депутатами - членами цього комітету. 

Пункти 1 і 2 частини першої статті 12 Закону України "Про комітети 

Верховної Ради України" визначає, що законопроектна функція комітетів, 

зокрема, полягає в розробці проектів законів та у попередньому розгляді та 

підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами 

законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради. При цьому пункт 1 частини 

першої статті 15 названого Закону України надає Комітету право при здійсненні 

законопроектної функції, зокрема, розробляти з власної ініціативи проекти 

законів з питань, що віднесені до предметів відання, з наступним внесенням їх на 

розгляд Верховної Ради членами Комітету за його рішенням. 

З огляду на зазначене, Комітетом на своєму засіданні 16 лютого2016 року 

(протокол засідання № 39) було прийнято рішення утворити робочу групу з 

підготовки єдиного доопрацьованого проекту Закону із залученням членів 

Комітету, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, представників Моторного (транспортного) страхового 

бюро України, об’єднань страховиків та громадських об’єднань із захисту прав 

споживачів, взявши за основу для доопрацювання проект Закону про обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів (реєстр. № 3670).  

За результатами доопрацювання було враховано низку зауважень Головного 

науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, органів 

державної влади, страхової спільноти та громадських об’єднань із захисту прав 

споживачів. 

За наслідками розгляду та обговорення даного питання, з огляду на 

викладене вище, Комітет вирішив підтримати та подати на розгляд 

Верховної Ради України доопрацьований у Комітеті проект Закону України 

про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів та рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти його за основу. 

Доповідачем від Комітету визначено Першого заступника Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – 

народного депутата України Довбенка Михайла Володимировича. 

 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету                 Довбенко М.В. 


