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на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості 
(реєстр. № 4241 від 21.10.2020)

10 грудня 2020 року
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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики за ініціативою народних депутатів-членів Комітету на своєму засіданні 
10 грудня 2020 року розглянув проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні 
простроченої заборгованості, внесений народними депутатами України 
Василевською-Смаглюк О.М., Гетманцевим Д.О., Пуртовою А.А. та іншими 
(реєстр. № 4241 від 21.10.2020).

Прийняття законопроекту дозволить:
1) створити правове поле для здійснення суб’єктами господарювання 

врегулювання простроченої заборгованості за договорами споживчого 
кредитування;

2) забезпечити захист прав боржників та третіх осіб під час врегулювання 
простроченої заборгованості за договорами споживчого кредитування, шляхом 
запровадження на законодавчому рівні вимог до етичної поведінки 
кредитодавців та колекторських компаній під час взаємодії із споживачами; 

3) організувати систему контролю за виконанням вимог до етичної 
поведінки шляхом визначення заходів впливу, які держава застосовуватиме до 
порушників цих вимог;

4) встановити запобіжники для недопущення на ринок колекторських 
послуг недобросовісних юридичних осіб або осіб, які не мають бездоганної 
ділової репутації. 

Національний банк України у своєму листі № 18-0009/66661 від 12.11.2020 
підтримав законопроект.

Міністерство фінансів України у своєму листі № 14030-02-3/34803 від 
13.11.2020 підтримало законопроект та висловило зауваження щодо 
необхідності доопрацювання статті 8 Закону України «Про споживче 
кредитування».

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 
науково-експертному висновку № 16/3-2020/221978 від 26.11.2020 висловило 
зауваження, а саме: щодо необхідності прийняття закону, який би визначав 
врегулювання заборгованості за усіма договорами, а не лише договорами 



споживчого кредитування; щодо невластивості Національному банку України як 
центральному банку повноважень по регулюванню діяльності з врегулювання 
простроченої заборгованості; щодо недостатньої чіткості формулювань деяких 
положень проекту. 

Також Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної 
Ради надано пропозицію щодо доповнення проекту зобов’язанням кредитодавця 
розкривати споживачу також умови передачі персональних даних споживача 
новому кредитору або колекторській компанії.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 
№ 04-13/8-2020/225125 від 30.11.2020 зазначив, що законопроект матиме 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 
доходів державного бюджету від штрафних санкцій у разі виявлення відповідних 
порушень).

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у 
своєму висновку № 04-12/17-2020/228429 від 03.12.2020 зазначив, що 
законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

З огляду на вищезазначене, за наслідками розгляду та обговорення 
законопроекту, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді 
України:

1) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості 
(реєстр. № 4241) включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання та прийняти за основу;

2)  надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект 
відповідно до частини 1 статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України» щодо внесення таких змін до тексту проекту:

- доповнити термінологічний апарат Закону України «Про споживче 
кредитування» визначенням поняття «новий кредитор»;

- внести зміни до частини першої статті 8 Закону України «Про споживче 
кредитування» на врахування зауважень Міністерства фінансів України 
з метою приведення вказаного Закону України  у відповідність з чинним 
законодавством.

Доповідачем від Комітету визначити народного депутата України – голову 
підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та 
запобігання легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом 
Василевську-Смаглюк О.М.
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