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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 фінансових послуг у галузі поштового зв'язку

(реєстр. № 2788-д)

30 червня 2020 року
(протокол засідання № 37)

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на засіданні 3 червня 2020 року розглянув підготовлений до розгляду 
в другому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку 
(реєстр. № 2788-д).

За наслідками обговорення законопроекту Комітет  в и р і ш и в:

1. Підтримати підготовлену профільним підкомітетом з питань 
функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та запропоновану до 
розгляду редакцію законопроекту з урахуванням результатів обговорення на 
засіданні Комітету.

2. Доручити профільному підкомітету Комітету та секретаріату Комітету 
доопрацювати законопроект за наслідками обговорення на засіданні Комітету, 
надавши право здійснити відповідні редакційні, техніко-юридичні корегування 
тексту порівняльної таблиці до законопроекту.

3. Після зазначеного у пункті 2 цього висновку доопрацювання направити 
законопроект в установленому порядку до Головного управління 
документального забезпечення та Головного юридичного управління Апарату 
Верховної Ради України для отримання відповідних висновків, фахової 
(лінгвістичної) та юридичної експертиз та відпрацювання редакційних, техніко-
юридичних правок.
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4. Рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого 
читання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку (реєстр. № 2788-д) 
прийняти з урахуванням редакційних та техніко-юридичних правок, зазначених 
у цьому висновку, в другому читанні та в цілому як Закон.

5. Доповідачем із цього питання визначити народного депутата України – 
Голову підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем 
та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Василевську-
Смаглюк О.М.

Голова Комітету Гетманцев Д.О.
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