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На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики знаходиться проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр 
№5600 від 02.06.2021 р.), до якого надійшло більше 11 000  пропозицій та 
поправок. Окремі народні депутати – суб’єкти права законодавчої ініціативи 
подавали кілька десятків варіантів викладення одного та того ж самого 
положення законопроекту.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» (далі – Закону)  Комітет провів узагальнення зауважень і пропозицій, 
що надійшли до законопроекту.

Керуючись положеннями Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» та Закону України «Про регламент Верховної Ради України» Комітет 
вважає за доцільне затвердити спеціальну процедуру розгляду на своєму 
засіданні порівняльної таблиці до другого читання. 

Відповідно до ч. 6 ст. 44 Закону процедурні питання роботи комітетів, 
не передбачені цим Законом, регулюються Регламентом Верховної Ради 
України; 

Ч. 5 ст. 37 Регламенту передбачено, що Верховна Рада України може 
прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з 
питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені 
законом і цим Регламентом. 

Водночас відповідно до ч. 2 ст. 119 Регламенту Верховна Рада може 
прийняти процедурне рішення про розгляд законопроекту розділами, 
частинами з проведенням щодо них самостійного обговорення і голосування. 



Таке процедурне рішення може прийматися після обговорення за скороченою 
процедурою.  Ч. 3 ст. 119 Регламенту визначає, що до початку чи у ході 
обговорення законопроекту в другому читанні може бути внесена пропозиція 
про обговорення і голосування спочатку тих структурних частин 
законопроекту, які містять основні, вирішальні або зумовлюючі положення 
щодо його інших відповідних структурних частин. Така пропозиція 
обговорюється за скороченою процедурою, після чого приймається 
процедурне рішення. У разі внесення Погоджувальною радою пропозицій 
щодо послідовності розгляду структурних частин законопроекту така 
пропозиція ставиться на голосування без обговорення до початку розгляду 
законопроекту.

Ч. 1 ст. 120 Регламенту визначає, що під час розгляду законопроекту в 
другому читанні проводиться обговорення кожної статті в порядку її нумерації 
в запропонованій головним комітетом редакції, якщо не прийнято рішення про 
розгляд законопроекту в іншому порядку відповідно до статті 119 цього 
Регламенту. Ч. 2 ст. 121 Регламенту визначає, що після завершення розгляду 
пропозицій, поправок, що надійшли до відповідної статті законопроекту, 
Верховна Рада проводить голосування щодо статті в цілому.

Ч. 1 ст. 121 Регламенту визначає, що  Верховна Рада проводить 
голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, 
якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої 
ініціативи. Водночас ст. 45 Регламенту вказує, що  перед голосуванням 
кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, головуючий на 
пленарному засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує їх і, якщо до 
них немає зауважень, ставить на голосування. Прийняття однієї з попередніх 
пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування не ставляться.

Таким чином, керуючись ч. 6 ст. 44 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», ч. 5 ст. 37, ст. ст. 45, 119, 120, 121 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет

ВИРІШИВ:
1. Затвердити процедуру розгляду, обговорення та голосування 

Комітетом порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України 
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
(реєстр. №5600 від 02.06.2021 р.), що додається. 

Голова Комітету                                                           Д. ГЕТМАНЦЕВ



Затверджено Рішенням Комітету
з питань фінансів, податкової та митної політики

(Протокол №76 від 13 вересня 2021 року)

Процедура
 розгляду, обговорення та голосування Комітетом  

порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України  про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр №5600 від 02.06.2021)

Керуючись, ч. 6 ст. 44 Закону України «Про комітет Верховної Ради 
України», ч. 5 ст. 37, ст. ст. 45, 119, 121 Регламенту Верховної Ради України, 
Комітет затвердив таку процедуру розгляду, обговорення та голосування 
Комітетом  порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України  
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
(реєстр №5600 від 02.06.2021):

1. Комітет проводить розгляд, обговорення і голосування порівняльної 
таблиці до другого читання законопроекту по основних, вирішальних 
зумовлюючих положеннях законопроекту  (ст. 119 Регламенту) по темах 
(питаннях, вирішальних положеннях), запропонованих головуючим, а також 
народними  депутатами України – членами Комітету згідно з п. 6 цієї 
процедури;

2. Кожному народному депутату України– суб’єкту права законодавчої 
ініціативи, який подавав пропозиції та поправки до відповідного питання, що 
обговорюється, за його бажанням, головуючим надається 2 хвилини для 
виступу по всіх поправках до питання (вирішального положення), що 
обговорюється (ч. 2 ст. 32 та ч. 6 ст. 33 Регламенту). 

При цьому, у разі внесення народним депутатом– суб’єктом права 
законодавчої ініціативи кількох альтернативних (взаємовиключних) 
пропозицій, поправок, ініціатор пропозицій, поправок зазначає, на якій з 
внесених альтернативних (взаємовиключних) редакцій пропозиції, поправки 
він наполягає.

3. Після виступу народних депутатів України щодо пропозицій та 
поправок до питання, що обговорюється, головуючим може надаватись до 10 
хвилин членам Комітету для загального обговорення редакції пункту (ч. 1 ст. 
120 Регламенту). Головуючий має право надати слово для виступу до 2 хвилин 
будь-якому члену Комітету чи запрошеній особі. 

4. Після обговорення вирішального положення (питання) на вимогу 
члена (членів) Комітету проводиться голосування Комітету за питання (пункт. 
Комплекс пунктів, підпунктів, розділ тощо), оголошене головуючим,  в 
запропоновані редакції (ч. 2 ст. 121 Регламенту). У разі відсутності заперечень 



членів Комітету до вирішального положення законопроекту у запропонованій 
редакції  голосування може не проводитись, вважається, що редакція 
вирішального положення прийнята (погоджена) членами Комітету без 
заперечень. 

5. У разі, якщо запропонована редакція питання (пункту, групи пунктів, 
розділу) не набрала голосів, Комітетом проводиться голосування щодо кожної 
з врахованих, а також  запропонованих до відхилення пропозицій, поправок, 
внесеної до кожного з пунктів вирішального положення (питання), на 
голосуванні якої наполягає ініціатор пропозиції,  поправки – суб’єкт права 
законодавчої ініціативи (ч. 1 ст. 121 Регламенту). 

При цьому, прийняття однієї з попередніх пропозицій ініціатора 
пропозиції – суб’єкта права законодавчої ініціативи означає відхилення 
наступних (альтернативних, взаємовиключних пропозиції та поправок), які на 
голосування не ставляться  (ч. 5 ст. 45 Регламенту).

За необхідності після розгляду та голосування кожної з запропонованих 
до врахування чи відхилення пропозицій, поправок до пункту головуючий 
ставить на голосування  остаточну редакцію вирішального положення.  

6. Після обговорення запропонованих вирішальних положень по темах. 
Головуючий пропонує іншим членам Комітету надати пропозиції щодо  
обговорення інших вирішальних, на їх думку, положень законопроекту, які 
обговорюються і голосуються за такою ж процедурою.

7. Після завершення розгляду законопроекту по пунктах Комітет 
проводить голосування Висновку Комітету  щодо рекомендації Верховній Раді 
України редакції законопроекту для прийняття в другому читанні  та в цілому 
з необхідними техніко-юридичними правками з урахуванням прийнятих 
раніше рішень щодо вирішальних положень (питань)  законопроекту.

Голова Комітету                                                           Д. ГЕТМАНЦЕВ
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