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В И С Н О В О К 
 

Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу 

реєстр. № 6303 (доопрацьований) 
 

 

20 червня 2018 року 

протокол № 96 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 травня 2018 

року № 2432-VIII проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках 

капіталу (реєстр. № 6303), поданий народними депутатами України 

Різаненком П.О., Поляковим М.А., Демчаком Р.Є., Іванчуком А.В. та 

Дзензерським Д.В., було направлено до Комітету для підготовки на повторне 

перше читання. 

На своєму засіданні 20 червня 2018 року Комітет розглянув 

доопрацьований текст проекту. Дана законодавча ініціатива спрямована на 

розширення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, збільшення її функціональної та інституційної спроможності, 

підвищення її статусу як незалежного фінансового регулятора тощо. 

Проект є комплексним та пропонує зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Господарського процесуального, 

Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та Кодексу 

адміністративного судочинства України, до законів України "Про оплату 

праці", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про 

банки і банківську діяльність", "Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності", "Про захист персональних даних", "Про ліцензування видів 

господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення", "Про комітети Верховної Ради України" та до Декрету Кабінету 

Міністрів України "Про державне мито". 
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Під час доопрацювання законопроекту було уточнено його термінологію 

та узгоджено його положення з іншими законодавчими актами, зокрема, з 

урахуванням останніх змін цих актів, проведено техніко-юридичні правки 

тексту законопроекту, зокрема, у частині нормотворчої діяльності 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку тощо. Проект 

доповнено змінами до Кримінального кодексу України щодо відповідальності 

за втручання в діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо підстав для притягнення до відповідальності осіб за скоєння 

адміністративних правопорушень тощо. Також удосконалено редакцію 

проекту у частині змін до статті 62 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність" щодо отримання Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку банківської інформації, що врахувало відповідну позицію 

Національного банку України. 

Під час доопрацювання проекту переглянуті питання фінансування 

діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

передбачені особливості оплати праці Голови, членів та службовців 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Проект доповнено змінами до законів України "Про адміністративні 

послуги", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення" та "Про комітети Верховної Ради 

України" з метою узгодження норм законопроекту із зазначеними законами 

тощо. 

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на 

викладене вище, Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу та рекомендувати за 

наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти його за основу. 

 

2. Доповідати позицію Комітету щодо зазначеного питання доручити 

співавтору законопроекту народному депутату України – Голові підкомітету з 

питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та 

електронної комерції Різаненку П.О. 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету      М.В. ДОВБЕНКО 


