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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

ВИСНОВОК
до проекту Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших 
кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності

реєстр. № 3661
друге читання

30 вересня 2022 року
протокол № 115

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики (далі – Комітет) на своєму засіданні 30 вересня 2022 року (протокол         
№ 115) розглянув порівняльну таблицю до проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції 
бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності (реєстр. № 3361).

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної 
Ради України", надійшло 68 пропозицій та поправок від народних депутатів 
України.

Разом з цим, народними депутатами України - членами Комітету, в порядку, 
передбаченому пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України" під час розгляду проекту Закону на засіданні Комітету 
членами Комітету були внесені та за результатами голосування враховані у 
таблиці до другого читання додаткові пропозиції, зазначені у порівняльній 
таблиці за №№ 1, 8, 12, 19, 59, 66, 70, 73 і 74.

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. Загалом до 
законопроекту надійшло 77 пропозицій та поправок народних депутатів 
України, з яких 36 враховано (в тому числі частково та редакційно), 41 – 
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 
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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, що були подані 
відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці за №№ 1, 8, 12, 19, 
59, 66, 70, 73 і 74.

2. Підтримати редакцію законопроекту, 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 України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків 
дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності (реєстр.        
№ 3361) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними поправками.

4. Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 
України Гетманцева Д.О.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01


