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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 10 грудня 2020 року (протокол №54) розглянув 
проекти законів України про внесення змiн до Закону України “Про державне 
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (реєстр. 
№ 4351 від 10.11.2020 р.), поданий народним депутатом України Марусяком 
О.Р., про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання 
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (щодо усунення 
суперечності стосовно порядку формування Уповноваженого органу) (реєстр. 
№ 4351-1 від 11.11.2020 р.), поданий народним депутатом України Дубінським 
О.А. та іншими народними депутатами (всього 19 народних депутатів), про 
внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо 
організації та проведення азартних ігор" (реєстр. №4351-2 від 26.11.2020р.), 
поданий народними депутатами України Галайчуком В.С. та іншими 
народними депутатами (всього 3).

Згідно пояснювальних записок законопроекти спрямовані на усунення 
для усунення суперечності у формуванні конкурсної комісії та проведенні 
конкурсу на Голову та членів Комісії з регулювання азотних ігор та лотерей, 
передбаченої частинами другою та третьою статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». 

Законопроектом (реєстр. № 4351) пропонується вкочення з тексту 
Закону частини третьої статті 7, згідно якої конкурсна комісія формується за 
поданням Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого 
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належать питання діяльності із випуску та проведення лотерей, 
оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес. 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку зазначає, 
що не заперечує можливості прийняття законопроекту. Але вважає, що 
призначення голови та членів уповноваженого органу та їх звільнення має 
здійснюватися у порядку, визначеному Законом України «Про державну 
службу».

Законопроектом (реєстр. № 4351-1) пропонується виключення частини 
другої статті 7 Закону, згідно з якою організацію та проведення конкурсного 
відбору кандидатів на посаду Голови та членів Уповноваженого органу 
здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби, а також 
пропонується  виключення пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень, 
згідно з яким до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку 
проведення конкурсного відбору кандидатів на посади членів 
Уповноваженого органу, такий конкурсний відбір проводиться у порядку, 
передбаченому Законом України "Про державну службу" для проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А".

Головне науково-експертне управління у своєму висновку вказує, що 
не підтримує вирішення порушеного у законопроекті питання у пропонований 
спосіб, зазначаючи, що на їх думку, оскільки Голова та члени Комісії є 
державними службовцями, їх призначення має відбуватися у порядку, 
визначеному Законом України «Про державну службу». 

Крім того, Управління звертає увагу на те, що положення абз. 3 ч. 3 ст. 
7 Закону, згідно з яким до складу Конкурсної комісії входять п’ять осіб за 
поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого 
належать питання діяльності із випуску та проведення лотерей, оподаткування 
суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес, не узгоджується з ч. 1 ст. 89 
Конституції України, згідно з якою комітети Верховної Ради України 
створюються Верховною Радою України з числа народних депутатів України 
для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду 
питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій 
відповідно до Конституції України. Не передбачено відповідних повноважень 
комітетів Верховної Ради України і у Законі України 
«Про комітети Верховної Ради України». 

Згідно листа Національного агентства з питань державної служби, 
наданого на виконання  резолюції Прем’єр-міністра України, Національне 
агентство зазначило про відсутність пропозицій і зауважень до законопроекту 
та додало листи інших міністерств. Зокрема, Міністерство юстиції України 
також повідомило про відсутність зауважень до законопроекту. Міністерство 
фінансів України висловило зауваження до законопроекту та вказало, що не 
підтримує його. 

Законопроектом (реєстр. № 4351-2) пропонується виключення частини 
третьої статті 7 Закону. Крім того пропонується внесення ряду  змін щодо 
онлайн-систем організаторів азартних ігор та Державної системи моніторингу. 
Зокрема, пропонується дозволити розміщення технічних засобів онлайн-
систем організації азартних ігор, не лише на території України, але і 
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Європейської економічної зони та/або інших країн, передбачити введення в 
експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше 1 липня 2021 
року, скасувати потрійну щорічну плану за гральний автомат до введення в 
експлуатацію вказаної системи та передбачити обов’язок організаторів 
впродовж трьох місяців підключити обладнання до цієї системи (в чинній 
редакції впродовж 6 місяців). 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку висловлює 
зауваження: зокрема, на думку Управління доцільність пропозиції по 
розміщенню технічних засобів онлайн-систем організації азартних ігор поза 
межами території України юридичних осіб – резидентів України виглядає 
дискусійною. Крім того,  пропозиціями не передбачено заборону розміщення 
такої онлайн-системи на території іноземної держави, визнаної згідно із 
законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до 
України.

Щодо запропонованого у проекті подання організатором азартних ігор 
до введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу 
фінансового звіту до центрального органу виконавчої влади, який реалізує 3 
державну податкову політику, в порядку, визначеному центральним органом 
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику з його наступним аудитом, то залишається незрозумілим 
правове значення такого звіту, а також те, чи несе відповідний організатор 
відповідальність за її неподання.

Зважаючи на викладене, Комітет вирішив:
1. рекомендувати Верховній Раді України проекти законів України про 

внесення змiн до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо 
організації та проведення азартних ігор" (реєстр. № 4351 від 10.11.2020 р.), 
поданий народним депутатом України Марусяком О.Р., про внесення змін до 
Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та 
проведення азартних ігор" (щодо усунення суперечності стосовно порядку 
формування Уповноваженого органу) (реєстр. № 4351-1 від 11.11.2020 р.), 
поданий народним депутатом України Дубінським О.А. та іншими народними 
депутатами (всього 19 народних депутатів) та про внесення змін до Закону 
України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та 
проведення азартних ігор" (реєстр. №4351-2 від 26.11.2020р.), поданий 
народними депутатами України Галайчуком В.С. та іншими народними 
депутатами (всього 3) включити до порядку денного сесії Верховної Ради 
України. 

2. рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо 
організації та проведення азартних ігор" (щодо усунення суперечності 
стосовно порядку формування Уповноваженого органу) (реєстр. № 4351-1 від 
11.11.2020 р.), поданий народним депутатом України Дубінським О.А. та 
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іншими народними депутатами (всього 19 народних депутатів) прийняти за 
основу та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 
визначити  Голову підкомітету з питань організації та оподаткування 
грального бізнесу – народного депутата України Марусяка О.Р. 

Голова Комітету                                                          Д.О. Гетманцев 
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