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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики
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ВИСНОВОК
до проекту Закону України про страхування

реєстр. № 5315 від 29.03.2021
друге читання

11 листопада 2021 року
протокол № 82

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 11 листопада 2021 року розглянув порівняльну 
таблицю до проекту Закону України про страхування (реєстр. № 5315), 
підготовлену на заміну підтриманої Комітетом на засіданні 22 вересня 2021 року 
(протокол № 78).

Порівняльна таблиця підготовлена на підставі частини шостої статті 118 
Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", відповідно до якої 
Комітет та своєму засіданні може розглянути пропозиції (поправки) членів 
Комітету, підготовлені з урахуванням висновків Головного юридичного 
управління Апарату Верховної Ради України та Редакційного управління 
Апарату Верховної Ради України.

Відповідно до лінгвістичної експертизи № 12/20-2021/348475 від 
10.11.2021 було проведено суцільне редагування тексту законопроекту. 

Також були опрацьовані зауваження Головного юридичного Управління 
Апарату Верховної Ради України № 07/02-2021/348501 від 10.11.2021, але з 
огляду на те, що зазначені зауваження практично не містять конкретних 
пропозицій, для опрацювання тексту законопроекту також були використані 
відповідні зауваження та пропозиції до законопроектів про фінансові послуги та 
фінансові компанії (реєстр. № 5065) та про кредитні спілки (реєстр. № 5125) у 
частині, що містить подібне правове регулювання.

У разі якщо редагування тексту відповідно до лінгвістичної експертизи та 
пропозицій Головного юридичного Управління Апарату Верховної Ради України  
призводило до значної зміни редакції норми, або до її виключення, були 
сформовані додаткові пропозиції (поправки), які містяться у доопрацьованій 
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порівняльній таблиці за №№ 133, 188, 250, 325, 327, 328, 343, 354, 360, 378, 401, 
730, 946, 976, 981, 988, 999, 1009, 1011, 1027, 1040, 1241, 1255, 1257, 1406, 1428, 
1430, 1436, 1446, 1448, 1449, 1476, 1480, 1495, 1502, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 
1520, 1522, 1566, 1574.

Під час опрацювання тексту законопроекту до другого читання було 
проведено його удосконалення у логічному, правовому та лінгвістичному 
аспектах.

Відповідно до частини шостої статті 118 Закону України "Про Регламент 
Верховної Ради України" за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту 
до другого читання на заміну раніше поданої, яка містить усі внесені та не 
відкликані пропозиції. Загалом до законопроекту надійшло 1582 пропозиції та 
поправки народних депутатів України, з яких 831 (в тому числі 44 додаткові 
пропозиції (поправки) враховано (в тому числі частково та редакційно), 751 – 
відхилено.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пункту 4 частини 
першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", частини шостої статті 118 та пунктом 3 
частини першої статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради 
України", Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції, що були подані 
відповідно до частини шостої статті 118 Закону України "Про Регламент 
Верховної Ради України" та пункту 4 частини першої статті 15 Закону України 
"Про комітети Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці.

2. Підтримати редакцію проекту Закону про страхування                   
(реєстр. № 5315), запропоновану до розгляду Комітетом, з урахуванням 
результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету, а також 
остаточного техніко-юридичного узгодження тексту законопроекту.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 
страхування (реєстр. № 5315) прийняти у другому читанні та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Аллахвердієву І.В.
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