
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики
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ВИСНОВОК

на проект Закону України 
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень

 (реєстр.№ 5600,  ІІ-читання)

щодо уточненої порівняльної таблиці, підготовленої відповідно до ст. 
119-1 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»  

 «12» жовтня  2021 року

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 12 жовтня  2021 року (протокол № 80) розглянув 
уточнену порівняльну таблицю до проекту Закону України про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр.№ 5600). 

Порівняльна таблиця до проекту Закону України до проекту Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр.№ 5600).  була розглянута на засіданні Комітету, яке 
відбувалося з 13 до 17 вересня 2021 року.  На засіданні Комітет вирішив:

1. Врахувати в порівняльній таблиці до другого читання пропозиції та 
поправки, внесені народними депутатами України – членами 
Комітету під час обговорення на засіданні Комітету відповідно до 
пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України» (Додаються).

2. Підтримати підготовлену народними депутатами України – членами 
Комітету та запропоновану до розгляду редакцію законопроекту з 
урахуванням результатів обговорення на засіданні Комітету.

3. Доручити Голові Комітету та іншим народним депутатам – членам 
Комітету разом з секретаріатом Комітету провести техніко-юридичне 
опрацювання порівняльної таблиці до другого читання 
законопроекту до внесення її на розгляд Верховної Ради України з 
урахуванням прийнятих Комітетом рішень під час обговорення 
законопроекту та уточнити нумерацію структурних частин 
законопроекту і пропозицій та поправок до нього відповідно до 
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прийнятих Комітетом в ході обговорення рішень щодо окремих 
вирішальних структурних частин законопроекту. 

4. Після зазначеного у пункті 3 цього Висновку доопрацювання 
направити порівняльну таблицю законопроекту в установленому 
порядку до Головного управління документального забезпечення та 
Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України 
для отримання відповідних висновків, фахової (лінгвістичної) і 
юридичної експертиз та відпрацювання редакційних і техніко-
юридичних правок з відповідними підрозділами Апарату Верховної 
Ради України.

5. Після передбаченого пунктом 4 цього Висновку опрацювання 
порівняльної таблиці законопроекту з підрозділами Головного 
управління документального забезпечення та Головного юридичного 
управління Апарату Верховної Ради України надати право  Голові 
Комітету та іншим народним депутатам – членам Комітету разом  з  
секретаріатом Комітету здійснити відповідні редакційні, техніко-
юридичні корегування тексту законопроекту та подати підготовлений 
текст законопроекту у формі порівняльної таблиці в установленому 
порядку до Верховної Ради України для розгляду в другому читанні.

6. Рекомендувати Верховній Раді України:
1)  прийняти процедурне рішення на підставі частин  другої та третьої 

статті 119 Регламенту про розгляд проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень  (реєстр.№ 5600) окремими структурними 
частинами, які містять основні, вирішальні або зумовлюючі 
положеннями, а саме: пропозиції та поправки до структурних 
частин, враховані Комітетом (згідно Додатку), при цьому, 
враховуючи положення ч. 6 ст. 33 та ч. 5 ст. 45 Регламенту 
пропонується спочатку розглянути (обговорити та проголосувати) 
враховані Комітетом пропозиції та поправки до цих вирішальних 
структурних частин  з відхиленням пропозицій та поправок, що 
рекомендовані Комітетом для відхилення, без голосування (згідно 
додатку)  Після розгляду основних вирішальних або зумовлюючих 
положень Комітет пропонує розглянути відхилені Комітетом 
пропозиції та поправки народних депутатів України, які подані з 
порушенням ст. 116 Регламенту. 

2)  Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень  (реєстр.№ 5600) прийняти в другому 
читанні та в цілому, як Закон України з необхідними техніко-
юридичними правками. 



3

3)  Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити Голову Комітету – народного депутата України 
Гетманцева Д.О.

05 жовтня 2021 року  Верховною Радою України була ухвалена 
особлива процедура розгляду законопроекту у другом читанні відповідно 
до статті 1191 Регламенту.

На виконання цього рішення була підготовлена уточнена порівняльна 
таблиця для розгляду законопроекту в другому читанні, яка включає усі 
враховані Комітетом пропозиції, а також відхилені пропозиції, на яких 
наполягають фракції, групи та позафракційні депутати.

До Комітету надійшли відповідні листи:

 від депутатської групи "Довіра" (лист від 05 жовтня 2021 року №04-
07/05/533 - наполягає на врахуванні правок №№9430, 9459, 10223);

від депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання 
"Батьківщина" (лист від 05 жовтня 2021 року №04-03/5-14 -наполягає на 
врахуванні правок №№95, 404, 1202, 3658, 10145);

від депутатської групи "Партія "За майбутнє" (лист від 06 жовтня 2021 
року №04-06/05-2021/310945 - наполягає на врахуванні правок №№1939, 2081, 
5079, 10869, 11141);

від депутатської фракції Політичної партії "Опозиційна платформа - за 
життя" (лист від 06 жовтня 2021 року №04-02/04-2021/310682 - наполягає на 
врахуванні правок №№3741, 4695, 5015,10378, 10379);

від депутатської фракції Політичної партії "Голос" (лист від 06 жовтня 
2021 року №06/10/2021 - наполягає на врахуванні правок №№1962, 2610, 3173, 
3744, 148);

від депутатської фракції Політичної партії "Європейська солідарність" 
(лист від 06 жовтня 2021 року №06/10/2021 - наполягає на врахуванні правок 
№№1966, 3179, 2719, 6727, 9769);

від народного депутата України Дубінського О.А. (лист від 07 жовтня 
2021 року №1392 - наполягає на врахуванні правки 4012).

Тобто уточнена порівняльна таблиця містить 29 відхилених пропозицій.

Також необхідно зазначити, що на виконання рішення Комітету таблиця 
була додатково опрацьована шляхом техніко-юридичного та редакційного 
уточнення відповідно до офіційних висновків та зауважень Головного 
управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України 
та результатів опрацювання Головного юридичного управління Апарату 
Верховної Ради України. 



4

Відповідно до частини другої статті 117 Регламенту такі висновки 
можуть бути враховані головним комітетом під час підготовки законопроекту 
до другого чи повторного другого читання.

Відповідно до частини шостої статті 118 Регламенту, у разі якщо 
висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання містять 
зауваження до законопроекту, підготовленого до другого читання, головний 
комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції (поправки) членів 
комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків.

Більшість запропонованих для врахування зауважень носять 
редакційний характер та не потребують оформлення Комітетом додаткових 
пропозицій. 

Але 3 слушних зауваження в уточненій таблиці викладені шляхом 
внесення додаткових поправок народних депутатів України – членів 
Комітету.

Відповідно до ч. 6 ст. 89 Регламенту:

«3) пропозиції - внесення змін до тексту законопроекту (статей, їх 
частин, пунктів, речень), зміни порядку розміщення, об'єднання розділів, глав, 
статей, їх частин і пунктів, а також виділення тих чи інших положень в 
окремі розділи, глави, статті;

4) поправка - внесення виправлень, уточнень, усунення помилок, 
суперечностей у тексті законопроекту».

Необхідно наголосити, що жодна запропонована для врахування 
поправка ніяким чином не змінює зміст попередньо ухвалених Комітетом 
норм законопроекту, а носить виключно технічно-узгоджувальний характер.

Наприклад, у зв’язку з технічною помилкою в системі «Електронний 
документообіг» Верховної Ради України у Порівняльній таблиці до проекту 
Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстраційний № 5600), підготовленій до другого читання та 
зареєстрованій в системі «Електронний документообіг» 22.09.2021, у пункті 
76 законопроекту (щодо пункту 256.3 статті 256 Податкового кодексу 
України) відбулося зміщення стовпців у таблицях пункту 256.3 статті 256 
Податкового кодексу України. 

У зв'язку із цим виникла необхідність усунення технічної помилки 
та внесення комітетської поправки № 103, згідно якої запропоновано: у п. 
76 законопроекту (щодо пункту 256.3 статті 256 Податкового кодексу 
України) перенести в табличній частині підпункту 256.3.1 слово «середньої» в 
колонку над цифрою «196,20» а слово «дрібної» - над цифрою «75,66», та в 
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табличній частині підпункту 256.3.2 слово «середньої» - в колонку над 
цифрою «1197,37» а слово «дрібної» - над цифрою «598,16».

Згідно п. 12 Зауважень Головного юридичного управління у пункті 97 
розділу І проекту має йтися про надходження від сплати екологічного податку, 
а не екологічний податок. 

За для уточнення цього положення виникла необхідність внесення 
комітетської правки №128, згідно якої в абзаці 17 пункту 97 розділу І 
законопроекту слова: «екологічний податок» замінити словами «надходження 
від сплати екологічного податку», а слова «сплаченого податку» замінити 
словами «надходжень від сплати екологічного податку. 

За для усунення внутрішніх неузгодженостей (усунення суперечностей), 
вказаних в п. 15 зауважень Головного юридичного управління  внесено 
комітетську правку №141, згідно якої в абзаці 6 підпункту 1 пункту 3 розділу 
ІІ законопроекту  слова: «юридичної особи, яка є  боржником»  замінити 
словами  та  знаками «юридичної особи або постійного представництва 
нерезидента   -  боржника», оскільки  усі інші норми законопроекту  в частині  
регулювання порядку  тимчасового обмеження   у праві виїзду  за  межі  
території  України у якості  суб’єкта,  до якого  застосовується таке обмеження,  
використовують  юридичну конструкцію  «керівник юридичної  особи або 
постійного  представництва  нерезидента    боржник ».  

Отже, у порівняльній таблиці міститься 159 пропозицій та поправок. 

З них щодо 127 пропозицій Комітетом вже прийнято рішення на 
засіданні Комітету, яке відбувалося з 13 до 17 вересня 2021 року. 

Також у таблиці містяться 3 врахованих поправки (103, 128, 141),  які 
викладені на врахування зауважень Головного управління документального 
забезпечення та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 
України відповідно до частини 2 статті 117 та частини 6 статті 118 Регламенту 
Верховної Ради України. Поправки 103, 128, 141 мають виключно редакційно-
літературний характер.

Також таблиця містить 29 відхилених пропозицій на яких наполягають 
депутатські фракції та групи.

З огляду на зазначене, Комітет вирішив:
1. Підтримати проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр.№ 5600) у 
редакції, яка враховує зауваження Головного управління документального 
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забезпечення та Головного юридичного управління  Апарату Верховної Ради 
України. 

2. Направити на розгляд Верховної Ради України уточнену 
порівняльну таблицю, складену відповідно до вимог статті 1191 та з 
урахуванням норм частини 2 статті 117 та частини 6 статті 118 Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради України».

3. Доповідачем від Комітету визначити  Голову Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного 
депутата України Гетманцева Д.О.

Голова Комітету                        Д.О. Гетманцев
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