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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07 

                                                     
   
                                           

                                                                                                            Протокол № 59 
                                                                                                        11 березня 2021 р.

 11.00 год.
 (у режимі відеоконференції)

Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,
 аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., Васильченко 
Г.І.,  Володіна Д.А., Воронько О.Є., Василевська-Смаглюк О.М., Горват Р.І.,    
Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О., Герега О.В., Колісник А.С., 
Ковальов О.І., Ковальчук О.В., Кінзбурська В.О., Леонов О.О., Ляшенко А.О., 
Ніколаєнко А.І., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., 
Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Дубінський О.А., Іванчук А.В., Козак Т.Р., Кулініч 
О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В., Шкрум А.І. 
ЗАПРОШЕНІ:
Народний депутат України Третьякова Г.М.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І. 
Заступник Голови НБУ Дмитро Сологуб. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (реєстр. № 
2763 від 16.01.2020, н.д. Третьякова Г.М. та ін.)
2. Проект Закону про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. № 5065 
від 15.02.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)
3. Про перегляд висновку Комітету на проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні 
простроченої заборгованості (реєстр. № 4241) від 25 лютого 2021 року.
4. Проект Закону про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів 
України "Про державне мито" щодо приведення у відповідність розміру ставок 
на деякі нотаріальні дії (реєстр. № 3236-1 від 06.04.2020, н.д. Гетманцев Д.О.), 
повторне перше читання.

Порядок денний затверджено.
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У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П. вести підрахунок голосів доручено члену Комітету Мотовиловцю А.В.

1. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (реєстр. № 
2763 від 16.01.2020, н.д. Третьякова Г.М. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Третьякова Галина Миколаївна

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П.

УХВАЛИЛИ:  
1. рекомендувати Верховній Раді України:

за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 
пункту 3 частини першої статті 114 Закону України «Про регламент Верховної 
Ради України», проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
забезпечення (реєстр. №2763 від 16.01.2020р., внесений народними депутатами 
України Третьяковою Г.М. та іншими народними депутатами України) 
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. (народним 
депутатом України Третьяковою Г.М. направлено лист на адресу Голови 
Верховної Ради України Разумкова Д.О. про відкликання законопроекту)

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету - народного 
депутата України Д.О. Гетманцева.

Голосування: 
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. № 

5065 від 15.02.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)
Доповідач: Голова підкомітету Рєпіна Елла Анатоліївна

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П., Ніколаєнко 
А.І., Аллахвердієва І.В., Сологуб Д.

УХВАЛИЛИ:
  1. Рекомендувати Верховній Раді України:

1) проект Закону України про фінансові послуги та фінансові компанії 
(реєстр. № 5065 від 15.02.2021), внесений народними депутатами України 
Гетманцевим Д.О. та іншими, прийняти за основу;

2) надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект 
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відповідно до частини 1 статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної 
Ради України" щодо внесення змін до тексту проекту стосовно погодження між 
нормами законопроекту та новоприйнятого Закону України "Про фінансовий 
лізинг"      1201-IX від 04.02.2021.

2. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Рєпіну Е.А. (розгорнуте рішення Комітету 
додається)

Голосування: 
«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ: 

Про перегляд висновку Комітету на проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні 
простроченої заборгованості (реєстр. № 4241) від 25 лютого 2021 року.

Доповідач: народний депутат України
  Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

Голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні 

простроченої заборгованості (реєстр. № 4241).
Голосування: «за» - 22, 

рішення прийнято «одноголосно».

В обговоренні питання взяли участь: Ніколаєнко А.І., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:  

Комітет 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 
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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 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. 
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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 
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.

Голосування: «за» - 22, 
рішення прийнято «одноголосно».

4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів 

України "Про державне мито" щодо приведення у відповідність розміру ставок на деякі 
нотаріальні дії (реєстр. № 3236-1 від 06.04.2020, н.д. Гетманцев Д.О.), повторне 
перше читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Ніколаєнко А.І.

УХВАЛИЛИ: 
             В результаті доопрацювання були враховані пропозиції народних 
депутатів України щодо розширення переліку послуг за нотаріальні дії, які 
вичиняються державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами 
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сільських, селищних, міських Рад народних депутатів; за вчинення актів 
цивільного стану та за вчинення інших дій в статті 3 Декрету Кабінету Міністрів 
України «Про державне мито» та підняті ставок, але виключно, які прив’язані до 
неоподаткованого мінімуму доходу громадян, з врахуванням сучасних 
соціальних та економічних умов.

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на 
викладене вище, Комітет вирішив подати на розгляд Верховної Ради України 
доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету 
Міністрів України “Про державне мито”(щодо збільшення розміру окремих 
ставок) з урахуванням пропозиції народного депутата України А.І. Ніколаєнка 
щодо набрання чинності Закону з 1 січня 2022 року та рекомендувати за 
наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу.

Доповідати позицію Комітету щодо зазначеного питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України доручити Голові Комітету, народному 
депутату України Гетманцеву Д.О.

Голосування: 
«за» - 19, «проти» - 1, «утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Щодо інших питань
За ініціативою народних депутатів України – членів Комітету Холодова А.І., 

Леонова О.О. та Дубінського О.А. було прийнято рішення про запрошення 
Голови Державної митної служби України, керівників Волинської та 
Закарпатської митниць Держмитслужби, керівників митних постів згаданих 
митниць, де були зафіксовані факти порушень, які обговорювалися на засіданні, 
у т.ч. керіника митного поста «Тиса», для надання пояснень.

Доручення Голови Комітету
Голові підкомітету з питань функціонування небанківських фінансових 

установ та страхової діяльності Рєпіній Е.А. підготувати для розгляду на 
наступному засіданні Комітету проекту Закону про кредитні спілки. 

Засідання Комітету оголошено закритим.

        Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.

Секретар засідання                                                         Мотовиловець А.В.
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