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

Р І Ш Е Н Н Я

Щодо доручення Голови Верховної Ради України від 15.09.2020 № 158281

На засіданні Комітету 17 вересня 2020 року Головою Комітету 
народним депутатом України Гетманцевим Д.О. було надано доручення 
першому заступнику Голови Комітету народному депутату України 
Железняку Я.І., як доповідачу проекту закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету 
та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців реєстр. № 2524 від 
04.12.2019р., надати пояснення Комітету щодо обставин викладених в заяві 
народного депутата України про вчинення злочину і щодо обставин 
прийняття Закону України № 786 від 14.07.2020.

Перший заступник Голови Комітету народний депутат України 
Железняку Я.І. повідомив, що при розгляді вказаної заяви досліджено справу 
законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-
підприємців реєстр. № 2524 від 04.12.2019р.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 119 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» (далі – Закон про Регламент ВРУ) 
законопроект, підготовлений до другого читання, подається у вигляді 
порівняльної таблиці, яка має містити висновок головного комітету щодо 
внесених пропозицій, поправок. 

Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики, прийнятого на засіданні 30 червня 
2020 року поправки 84, 85 та 89 в Порівняльній таблиці до проекту Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-
підприємців реєстр. № 2524 Комітетом враховані. Текст законопроекту, 
запропонованого головним комітетом в остаточній редакції, було 
сформовано на основі всіх цих поправок, а не лише на 85. 

Згідно частини третьої статті 120 Закону про Регламент ВРУ за 
наполяганням народних депутатів може бути проведено обговорення 
врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним 
голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. 

Під час обговорення законопроекту реєстр. № 2524 в залі Верховної 
Ради України, скориставшись своїм правом, як народний депутат України, 
Южаніна Н.П. поставила на підтвердження лише 85 поправку, яка й не була 
підтримана Верховною Радою України, однак поправки 84 та 89, які 
Комітетом були враховані, залишилися в таблиці як враховані. 

Частиною п’ятою статті 121 Закону про Регламент ВРУ після 
завершення постатейного розгляду законопроекту Верховна Рада України 



проводить голосування щодо прийняття законопроекту в другому читанні.  
Якщо до законопроекту немає зауважень народних депутатів, головуючий на 
пленарному засіданні може поставити його на голосування в цілому як акт 
Верховної Ради. 

Під час прийняття рішення Верховною Радою України поправки 84 та 
89 в таблиці до другого читання значились як враховані, приймаючи закон в 
другому читанні та в цілому Верховна Рада України висловила підтримку 
щодо всіх врахованих в порівняльній таблиці законопроекту реєстр. № 2524 
поправкам. 

Відповідно до стенограми позачергового засідання Верховної Ради 
України 14 липня 2020 року, 15 година, проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету 
та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців реєстр. № 2524 прийнято в 
другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. 

Остаточний текст пункту 22 розділу І Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного 
кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» від 14.07.2020    
№ 786 сформовано на підставі поправок 84 та 89, порушень законодавства 
при підготовці тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної 
Ради України не виявлено.

  З урахуванням викладеного та керуючись статтями 13, 17, 22 Закону 
України «Про комітети Верховної Ради України» та статтями 119, 120, 121, 
130 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», 

Комітет  вирішив:

1. Взяти до відома інформацію першого заступника Голови Комітету 
народного депутата України Железняка Я.І.

2. Доручити Голові Комітету народному депутату України 
Гетманцеву Д.О. доповісти Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О., 
що порушень законодавства, при підготовці тексту прийнятого Закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-
підприємців» для підпису Головою Верховної Ради України, не виявлено.

Голова Комітету                                                       Д.О. Гетманцев

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000006743D0087F6A301
Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/8-2020/196138 від 28.10.2020


