
 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

Р І Ш Е Н Н Я 
на проекти Законів України  

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 

щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції 

(реєстр. № 3131) 

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо удосконалення системи оподаткування у 

сфері земельних відносин і сільського господарства 

(реєстр. № 3131-1) 

 

9 липня 2020 року 

Протокол № 39 

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про комітети Верховної ради 

України», Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики на своєму засіданні 9 липня 2020 року (протокол №39) 

переглянув своє рішення, прийняте 3 червня 2020 року (протокол № 34) щодо 

законопроектів:  

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції 

(реєстр. № 3131 від 27.02.2020р.), поданий народними депутатами України 

Сольським М.Т., Арахамія Д.Г. та інш.;  

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо удосконалення системи оподаткування у 

сфері земельних відносин і сільського господарства (реєстр.№ 3131-1 від 

17.03.20р), поданий народними депутатами України Тарасовим О. С., 

Соломчуком Д.В., Чайківським І.В. 

Оскільки законопроекти №№ 3131, 3131-1, є альтернативними відповідно 

до частини першої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, до них 

може бути застосована процедура, передбачена частиною другою статті 110 

Регламенту, яка 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.  

 

Під час перегляду раніше прийнятого рішення, народними депутатами – 

членами Комітету запропоновано з урахуванням вимог частини другої 

статті 110 Регламенту Верховної Ради України доопрацювати положення 

законопроектів №№3131 і 3131-1, підготувати інший законопроект, 

розглянути його і внести на розгляд Верховної Ради України.  

Під час засідання Комітету було проведено обговорення зауважень і 

пропозицій і підготовлено новий проект про внесення змін до Податкового 



кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва 

сільськогосподарської продукції.  

За наслідками розгляду та обговорення доопрацьованого законопроекту,  

Комітет вирішив: 

1. Відповідно до статті 44 Закону України «Про комітети Верховної ради 

України», переглянути рішення, прийняте 3 червня 2020 року (протокол № 34) 

щодо законопроектів №№3131, 3131-1.  

2. Підтримати редакцію підготовленого законопроекту, доручити 

народним депутатам України – членам Комітету оформити та в установленому 

порядку зареєструвати цей проект як проект Закону України про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації 

виробництва сільськогосподарської продукції.  

3. Внести на розгляд Верховної Ради України підготовлений у Комітеті 

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської 

продукції з урахуванням вимог частини другої статті 110 Регламенту 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу. 

4. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначити Голову Комітету – народного депутата України Гетманцева Д.О.  

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                Д.О. Гетманцев 

 

 

 

 
 


