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ВИСНОВОК

на проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої 
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25 лютого 2021 року
протокол №57

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 25 лютого 2021 року (протокол №57) за дорученням 
Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України № 1137-ІХ) 
доопрацював проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої 
заборгованості (реєстр. № 4241),  який прийнято Верховною Радою України за 
основу 27 січня 2021 року, з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», надійшло 379 пропозицій від народних депутатів України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету підготовлено 26 пропозицій на підставі пункту 
4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», а саме пропозиції № 1, 2, 4, 19, 62, 73, 74, 102, 119, 185, 229, 236, 248, 
257, 266, 274, 283, 293, 299, 304, 311, 319, 354, 358, 361, 371, які були подані на 
розгляд Комітету, підтверджені на його засіданні та за результатами голосування 
на засіданні Комітету враховані у таблиці до другого читання.  



Пропозиції 1, 2, 4 внесені з метою приведення тексту законопроекту у 
відповідність із вимогами нормо-проектувальної техніки. Пропозиції 19, 74, 102, 
266, 293, 311 внесені з метою редакційного доопрацювання пропозицій народних 
депутатів України. Пропозиція 73 внесена на виконання доручення, наданого 
Верховною Радою України  Комітету при розгляді проекту в першому читанні. 
Пропозиції 4 та 119 спрямовані на врегулювання питання нерозповсюдження дії 
обмежень, встановлених законопроектом для врегулювання заборгованості на 
дії, що вчиняються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Пропозиція 185 
спрямована на забезпечення безперервної відповідності учасників 
колекторських компаній вимогам закону. Пропозиції 229, 274, 371 направлена на 
поширення передбачених законопроектом гарантій захисту також на третіх осіб, 
які надали згоду на взаємодію. Пропозиції 62, 236, 248, 257, 283, 319,  
доопрацьовують текст редакційно. Пропозиції 299, 354, 361 спрямовані на 
усунення корупційних ризиків, виявлених НАЗК. Пропозиція 357 надана з метою 
забезпечення правової визначеності у процесі застосування заходів впливу.

Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту 
до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких 
враховано 137 (у тому числі, 25 частково та 31 редакційно) пропозицій та 
поправок, відхилено – 268 пропозиції та поправки. 

Враховані пропозиції та поправки спрямовані на посилення гарантій захисту 
споживачів, їх представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів 
при врегулюванні простроченої заборгованості.

Відхилені пропозиції та поправки стосуються системи державного 
контролю за діяльністю колекторських компаній, що використовує як базовий 
інструмент ліцензування. Також відхилені пропозиції, що не стосуються 
предмету правового регулювання проекту. Частина поправок відхилені у зв’язку 
з термінологічною неузгодженістю з рештою тексту проекту.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 15,  
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції № 1, 2, 4, 19, 62, 73, 
74, 102, 119, 185, 229, 236, 248, 257, 266, 274, 283, 293, 299, 304, 311, 319, 354, 
358, 361, 371, які були подані у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 
15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні 
простроченої заборгованості  (реєстр. № 4241) прийняти в другому читанні та 
в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.



4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Василевську-
Смаглюк О.М.

Додаток: порівняльна таблиця до другого читання на 174 аркушах.
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