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ВИСНОВОК
до проекту Закону України

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою
реєстр. № 5104 від 18.02.2021

31 березня 2021 року
протокол № 61

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 31 березня 2021 року (протокол № 61) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законів України щодо удосконалення правового регулювання 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (реєстр. 
№ 5104 від 18.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.

Метою проекту Закону є визначення механізму надання державної 
підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування 
сільськогосподарської продукції.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою», якими визначаються:

- механізм надання державної підтримки сільськогосподарським 
товаровиробникам для страхування сільськогосподарської продукції;

-  учасники ринку страхування сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов’язки;

- об’єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові 
випадки, вимоги до договорів страхування з державною підтримкою;

- інформаційне забезпечення страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою.

Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським 
товаровиробникам страхових платежів (премій) визначено на рівні до 60 
відсотків, зважаючи на практику попередніх періодів дії аналогічних програм 
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підтримки. В той же час передбачено, що конкретний розмір компенсації буде 
визначатися виходячи із можливостей державного бюджету у відповідному 
порядку використання бюджетних коштів.

Крім того, проектом Закону вносяться зміни до Закону України «Про 
страхування» в частині:

- скасування положення щодо страхування сільськогосподарської 
продукції через Аграрний страховий Пул;

- уточнення повноважень Уповноваженого органу, що здійснює 
державний нагляд за страховою діяльністю.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 
України в частині збільшення ставки податку на дохід за договорами 
страхування сільськогосподарської продукції на 0,5 відсоткових пункти з метою 
у подальшому спрямування цих коштів на підтримку страхування 
сільськогосподарської продукції.

Також законопроектом вносяться зміни до законів України «Про 
колективне сільськогосподарське підприємство», «Про сільськогосподарську 
кооперацію» та «Про фермерське господарство» в частині надання можливості 
цим господарствам отримувати державну підтримку на страхування 
сільськогосподарської продукції.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку № 16/03-2021/111270 від 30.03.2021 висловлює зауваження до 
поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 
політики у своєму висновку № 04-11/09-2021/97364 від 18.03.2021 підтримує 
прийняття законопроекту за основу.

Національний банк України у своєму висновку № 18-0009/21242 від 
15.03.2021 зазначає, що концептуально підтримує законопроект, реалізація 
положень якого дозволить суттєво удосконалити механізм надання державної 
підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування 
сільськогосподарської продукції, що дозволить забезпечити фінансову 
стабільність таких товаровиробників при нестабільних погодних умовах. 

З огляду на зазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93 та статті 108 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України», Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законів України щодо удосконалення правового 
регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою (реєстр. № 5104 від 18.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів 
України, включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;
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2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», прийняти його за основу;

2. Доповідачем від Комітету визначено голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Аллахвердієву І.В.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01
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