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вул. Липська, 3, зал №2, 14.00 год.
(у режимі відеоконференції)
Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,
аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.
ПРИСУТНІ: члени Комітету –Аллахвердієва І.В., Бєлькова О.В., ВасилевськаСмаглюк О.М., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Діденко Ю.О., Дубінський
О.А., Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Герега О.В., Іванчук А.В., Ковальчук О.В.,
Кінзбурська В.О., Ковальов О.І., Колісник А.С., Марусяк О.Р., Мотовиловець
А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І.
ВІДСУТНІ: Абрамович І.О., Володіна Д.А., Горват Р.І., Козак Т.Р., Кулініч О.І.,
Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І., Палиця І.П., Солод Ю.В., Южаніна
Н.П.
Заступник Міністра фінансів Воробей С.І.
Представники фінансового ринку Паламарчук А.Б., Волковська В.О.
Секретаріат Комітету.
Перед початком засідання Голова Комітету Гетманцев Д.О. зазначив, що:
1) до Комітету надійшов лист від Національного банку, яким Національний банк
пропонує Комітету створити на базі Комітету робочу групу з питань підготовки
Закону України про фінансові послуги з надання фінансових послуг, цей
законопроект розроблений на виконання прийнятого Закону про СПЛІТ. Тому
Голова Комітету доручив Железняку Ярославу Івановичу утворити зі всіх
бажаючих членів Комітету робочу групу, очолити цю робочу групу та подати до
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Верховної Ради підготовлений законопроект. Це не потребує прийняття рішення
комітету. Це доручення Голови Комітету;
2) також в порядку денному за пропозицією голови підкомітету Марусяка
Олега Романовича знімається пункт 6, це 2713. Законопроект не готовий до
розгляду;
3) щодо законопроекту 3016-д, було спрямоване звернення заступника
Голови Комітету Андрія Холодова і звернення Голови Комітету до
регламентного комітету. Регламентний комітет надав вичерпне роз'яснення
щодо визначення результатів голосування по законопроекту 3016-д, і відповідно
до цього роз'яснення встановлено, що цей законопроект є прийнятим Комітетом,
тому це рішення буде підписано.
У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. вести підрахунок
голосів доручено народному депутату-члену Комітету Мотовиловцю А.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Доповідь Міністра фінансів України Марченка С.М. про основні
напрями роботи та перспективи законодавчих ініціатив на 2020 рік з метою
підвищення ефективності подальшої співпраці Міністерства фінансів України з
Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики.
Законопроекти, до яких комітет має подати пропозиції
2. Проект Закону про інтерпеляцію (реєстр. № 3499 від 18.05.2020, н.д.
Железняк Я.І. та ін.)
Законопроекти, з підготовки яких комітет визначено головним
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону
України "Про споживче кредитування" (реєстр. № 1109 від 29.08.2019), друге
читання.
4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та
кіно- виробництва (реєстр. № 3060 від 12.02.2020, н.д. Железняк Я.І. та ін.)
5. Проект Закону про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу
України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо
переміщених осіб (реєстр. № 3103 від 21.02.2020, н.д. Лубінець Д.В. та ін.)
Проект Закону про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу
України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо
переміщених осіб (реєстр. № 3103-1 від 13.03.2020, н.д. Королевська Н.Ю. та ін.)
6. Проект Постанови Верховної Ради України про доповідь Голови
Національного банку України Верховній Раді України про діяльність
Національного банку України
7. Різне.
Порядок денний засідання Комітету затверджено.
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1. СЛУХАЛИ:
Доповідь Міністра фінансів України Марченка С.М. про основні напрями
роботи та перспективи законодавчих ініціатив на 2020 рік з метою підвищення
ефективності подальшої співпраці Міністерства фінансів України з Комітетом
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.
В обговоренні питання взяли участь: Бєлькова О.В., Василевська-Смаглюк О.М.,
Холодов А.І., Устенко О.О., Мотовиловець А.В., Васильченко Г.І., Кінзбурська
В.О., Аллахвердієва І.В., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома.
Головує перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.
2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про інтерпеляцію (реєстр. № 3499 від 18.05.2020, н.д.
Железняк Я.І. та ін.)
Доповідач: Железняк Ярослав Іванович
народний депутат України
УХВАЛИЛИ:
Прийняття пропонованого законопроекту усуне наявні у сучасному
законодавстві України прогалини в частині здійснення Верховною Радою
України парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України.
Крім того, запровадження інтерпеляції на законодавчому рівні забезпечить
більш прозору та ефективну форму співробітництва органів законодавчої та
виконавчої влади. Вказане закономірно вплине на: 1) виявлення та запобігання
зловживанням, неконституційним і незаконним діям з боку уряду, оскільки в
основі інтерпеляції закладена функція захисту прав і свобод громадян;
2) забезпечення ефективного рівня підзвітності уряду перед виборцями;
3) створення додаткових гарантій того, що політика, оголошена урядом і
затверджена парламентом, реалізується на практиці, адже інтерпеляція надає
можливості для проведення моніторингу виконання завдань, встановлених
законодавством і власною програмою уряду; 4) підвищення прозорості
діяльності Кабінету Міністрів України та суспільної довіри до нього.
За підсумками розгляду Комітет вирішив надіслати рішення Комітету
профільному комітету з рекомендацією прийняти проект Закону про
інтерпеляцію (реєстр. № 3499) за основу.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону
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України "Про споживче кредитування" (реєстр. № 1109 від 29.08.2019), друге
читання.
Доповідач: Рєпіна Елла Анатоліївна
голова підкомітету з питань функціонування
небанківських фінансових установ та страхової діяльності
В обговоренні питання взяли участь: Василевська-Смаглюк О.М., Заблоцький
М.Б., Діденко Ю.О., представники фінансового ринку Паламарчук А.Б.,
Волковська В.О.
УХВАЛИЛИ:
народними депутатами України - членами Комітету в порядку,
передбаченому пунктом 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про комітети
Верховної Ради України» під час розгляду проекту Закону на засіданні Комітету
були внесені такі поправки:
1) абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8. Обов’язковою умовою для укладання договору про споживчий кредит
є згода споживача на доступ до його кредитної історії та на збір, зберігання,
використання та поширення через бюро кредитних історій, яке включене до
Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього
кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу
кредитних історій». Відсутність такої згоди споживача має наслідком відмову
кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції»;
2) абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
«2. У разі продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий
кредит кредитодавець зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня укладення
договору про відступлення права вимоги надати до всіх бюро кредитних історій,
до яких передавалася інформація за таким договором:
1) у разі якщо право вимоги за договором про споживчий кредит
відступлено на користь юридичної особи:
повне найменування юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України;
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою (номер телефону,
адреса електронної пошти);
2) у разі якщо право вимоги за договором про споживчий кредит
відступлено на користь фізичної особи чи фізичної особи-підприємця –
інформацію про факт такого відступлення.
3. Особа, яка набула право вимоги за договором про споживчий кредит,
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зобов’язана протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про
відступлення права вимоги укласти договір для надання та отримання
інформації, що складає кредитну історію, з бюро кредитних історій, до яких
передавалася інформація за таким договором про споживчий кредит»;
3) абзац другий пункту 5 частини першої розділу І законопроекту
виключити у зв'язку із внесенням необхідного застереження у частину четверту
статті 3;
4) абзац четвертий пункту 5 частини першої розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
«3. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що
підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на
підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не
перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру
подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути
збільшена за домовленістю сторін.
За порушення виконання споживачем зобов’язань за договором про
споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї
мінімальної заробітної плати, процентна ставка за кредитом, порядок її
обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені в сторону
погіршення для споживача»;
5) абзац третій підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«Для кредитних правочинів, визначених Законом України «Про споживче
кредитування», Користувач передає інформацію до Бюро не пізніше двох
робочих днів з дня укладення кредитного правочину та/або зміни інформації про
суб’єкта кредитної історії, яка визначена пунктами 1 та 2 частини першої статті
7 цього Закону»;
6) підпункт 1 пункту 2 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Надання Користувачем до Бюро інформації щодо суб’єкта кредитної
історії є безоплатним для Бюро. Отримання від Користувача та внесення Бюро
інформації до відповідної кредитної історії є безоплатним для Користувача”;
7) підпункт 2 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити;
8) пункт 1 Розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року крім:
пункту 2 розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного
за днем його опублікування;
підпунктів 1 і 6 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності
через три місяці з дня його опублікування»;
9) у пункті 2 Прикінцевих положень слова «та Національній комісії, що
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здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» виключити.
Враховуючи зазначене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на
які поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування»
(реєстр. № 1109), прийняти в другому читанні та в цілому;
2. Доручити секретаріату Комітету після опрацювання з Головним
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України провести технікоюридичне узгодження порівняльної таблиці;
3. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити Голову підкомітету Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України
Рєпіну Е.А.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі
відео- та кіно- виробництва (реєстр. № 3060 від 12.02.2020, н.д. Железняк Я.І. та
ін.)
Доповідач: Железняк Ярослав Іванович
народний депутат України
Відбулося обговорення законопроекту. У зв’язку з відсутністю кворуму
прийняття рішення по даному законопроекту перенесено на наступне засідання
Комітету.
Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету

Секретар засідання
народний депутат України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Гетманцев Д.О.

Мотовиловець А.В.
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