
Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я
про проекти законів України 

“Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям 
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень” (реєстраційний № 3287 від 30.03.2020)

та
“Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо усунення термінологічних 
неузгодженостей”  (реєстраційний № 3287-1 від 13.04.2020)

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 01 вересня 2020 року (протокол № 42) розглянув 
проекти законів України “Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку 
з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень” (реєстраційний  № 3287 від 30.03.2020), поданий 
народними депутатами України Монастирським Д.А. та іншими, та “Про внесення 
змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
щодо усунення термінологічних неузгодженостей” (реєстраційний № 3287-1 від 
13.04.2020), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та 
Ковальчуком О.В.

Метою законопроекту реєстр. № 3287 є приведення термінології Митного 
кодексу України у відповідність із термінологією Закону України від 22.11.2018 № 
2617-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень” (далі – Закон № 2617-VIII). Законопроектом пропонується у 
підпунктах “б” та “в” пункту 1 частини першої статті 14, частині третій статті 570 
та частині першій статті 580 МКУ слова “злочин” та “злочинні посягання” у всіх 
відмінках словами “кримінальне правопорушення” та “кримінально-протиправні 
посягання” у відповідному відмінку.

Комітет вважає за необхідне зазначити, що норми, аналогічні підпунктам “б” 
та “в” пункту 1 частини першої статті 14 МКУ, містяться також у статті 33 Закону 
України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної 
електронної транзитної системи”. Вони теж потребують приведення у 
відповідність із Законом № 2617-VIII, однак законопроект реєстр. № 3287 цього не 
передбачає.

Законопроект реєстр. № 3287-1 є альтернативним до законопроекту реєстр. 
№ 3287. Ним також пропонується замінити у підпунктах “б” та “в” пункту 1 
частини першої статті 14, частині третій статті 570 та частині першій статті 580 
МКУ слова “злочин” та “злочинні посягання” словами “кримінальне 
правопорушення” та “кримінально-протиправні посягання”, але, на відміну від 
законопроекту реєстр. № 3287, даний законопроект передбачає внесення 



відповідних змін і до статті 33 Закону України “Про режим спільного транзиту та 
запровадження національної електронної транзитної системи”. Крім цього, даний 
законопроект передбачає усунення окремих термінологічних неузгодженостей у 
Виборчому кодексі України та Законі України “Про особливості державного 
регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з 
реалізацією та експортом лісоматеріалів”. З огляду на це Комітет вважає 
законопроект реєстр. № 3287-1 більш досконалим.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своїх висновках (листи від 27.05.2020 № 16/3-2020/58502 та № 16/3-2020/58503) 
також зазначило, що пропозиції щодо приведення термінології законодавства у 
відповідність із Законом № 2617-VIII у законопроекті реєстр. № 3287-1 є більш 
комплексними, аніж у законопроекті реєстр. № 3287, і тому вважає, що 
законопроект реєстр. № 3287-1 може бути прийнятий за основу.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги, що запропоновані 
законопроектом реєстр. № 3287-1 зміни до Митного кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України мають суто технічний характер, Комітет 
вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про 
внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей” 
(реєстраційний № 3287-1 від 13.04.2020), поданий народними депутатами 
України Гетманцевим Д.О. та Ковальчуком О.В., прийняти за основу та в 
цілому як Закон України.

2. Взяти до уваги, відповідно до частини третьої статті 95 Регламенту 
Верховної Ради України у разі прийняття Верховною Радою за основу одного з 
альтернативних законопроектів інші альтернативні законопроекти знімаються з 
розгляду (вважаються відхиленими) без прийняття про це окремого рішення.

3. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити народного депутата України Ковальчука О.В.
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