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(друге читання)

ВИСНОВОК

на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої 

заборгованості
реєстр. № 4241
друге читання

11 березня 2021 року
протокол № 59

Комітет на засіданні 11 березня 2021 року (протокол № 59) переглянув 
висновок Комітету від 25 лютого 2021 року (протокол № 57) у зв’язку з листом 
заступника керівника Головного юридичного управління Апарату Верховної 
Ради України № 07/06-2021/83720 від 09.03.2021 щодо необхідності усунення 
встановлених недоліків запропонованої редакції прийнятого Верховною 
Радою України за основу 27 січня 2021 року (Постанова Верховної Ради 
України Постанова Верховної Ради України № 1137-ІХ) проекту Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників 
при врегулюванні простроченої заборгованості (реєстр. № 4241). У своєму 
листі заступник керівника Головного юридичного управління зазначив, що 
виявлені недоліки можуть бути усунені при доопрацюванні, проте виходять за 
межі техніко-юридичних правок, тому запропонував Комітету розглянути 
відповідні правки на додатковому засіданні, скориставшися процедурою, 
передбаченою частиною шостою статті 118 Регламенту Верховної Ради 
України. 

Згідно з листом Головного юридичного управління № 07/06-2021/83720 
від 09.03.2021 законопроект потребує приведення тексту у відповідність з 
принципом правової визначеності, що вимагає забезпечення внутрішньої 
узгодженості приписів у нормативно-правовому акті, дотримання єдності 
термінології, ясності та недвозначності викладення правових норм. 

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

Таким чином, 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 40 пропозицій на 
підставі пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», а саме пропозиції № 1, 2, 4, 19, 20, 46, 50, 51, 66, 77, 
78, 82, 107, 108, 125, 140, 168, 171, 186, 195, 207, 240, 247, 259, 268, 277, 285, 
294, 304, 310, 315, 322, 330, 340, 366, 370, 373, 383, 385, 409, які були подані на 
розгляд Комітету, підтверджені на його засіданні та за результатами 
голосування на засіданні Комітету враховані у таблиці до другого читання.  

Пропозиції 20, 46, 50, 51, 82, 108, 140, 168, 171, 186, 207, 340, 385, 409 
внесені з метою усунення недоліків, виявлених Головним юридичним 
управлінням. Пропозиції 1, 2, 4 внесені з метою приведення тексту 
законопроекту у відповідність із вимогами нормо-проектувальної техніки. 
Пропозиції 19, 78, 107, 268, 304, 322 внесені з метою редакційного 
доопрацювання пропозицій народних депутатів України. Пропозиція 77 
внесена на виконання доручення, наданого Верховною Радою України  
Комітету при розгляді проекту в першому читанні. Пропозиції 4 та 125 
спрямовані на врегулювання питання нерозповсюдження дії обмежень, 
встановлених законопроектом для врегулювання заборгованості на дії, що 
вчиняються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Пропозиція 195 
спрямована на забезпечення безперервної відповідності учасників 
колекторських компаній вимогам закону. Пропозиції 240, 315, 340, 383 
направлена на поширення передбачених законопроектом гарантій захисту 
також на третіх осіб, які надали згоду на взаємодію. Пропозиції 66, 247, 259, 
277, 285, 294, 330,  доопрацьовують текст редакційно. Пропозиції 310, 366, 373 
спрямовані на усунення корупційних ризиків, виявлених Національним 
агентством з питань запобігання корупції. Пропозиція 370 надана з метою 
забезпечення правової визначеності у процесі застосування заходів впливу.

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 
151 (у тому числі, 25 частково та 35 редакційно) пропозицій та поправок, 
відхилено – 268 пропозиції та поправки. 

Враховані пропозиції та поправки спрямовані на посилення гарантій 
захисту споживачів, їх близьких осіб, 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 



3

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.

Комітет, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16, частиною 
п’ятою статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», 
частиною шостою статті 118  Регламенту Верховної Ради України, вирішив:

1) переглянути висновок Комітету від 25 лютого 2021 року (протокол 
№ 57) у зв’язку з листом заступника керівника Головного юридичного 
управління Апарату Верховної Ради України № 07/06-2021/83720 від 
09.03.2021 щодо необхідності усунення встановлених недоліків 
запропонованої редакції прийнятого Верховною Радою України за основу 27 
січня 2021 року (Постанова Верховної Ради України Постанова Верховної 
Ради України № 1137-ІХ) проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні 
простроченої заборгованості (реєстр. № 4241);

2) рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої 
заборгованості (реєстр. № 4241) прийняти його в другому читанні та в 
цілому;

3) доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначено Василевську-Смаглюк О.М.

Додаток: порівняльна таблиця на 210 арк.
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