
До реєстр. № 8393 від 27.01.2023

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 законів України щодо окремих питань діяльності 
Національного банку України 

(реєстр. № 8393 від 27.01.2023)
14 березня 2023 року

протокол № 130

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики (далі – Комітет) на своєму засіданні 14 березня 2023 року (протокол 
№ 130) розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів 
України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (реєстр. 
№ 8393 від 27.01.2023) (далі – проект Закону або законопроект), внесений 
народним депутатом України Гетманцевим Д.О.

Відповідно до пояснювальної записки законопроект розроблено з метою 
удосконалення порядку справляння судового збору для позивачів, які 
сплачували судовий збір без граничного обмеження його розміру у період до 15 
грудня 2017 року та розблокування права Національного банку України на 
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю 
банків, а також небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є 
фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, 
державне регулювання та нагляд за діяльністю яких ним здійснюється, у формі 
інспекційних перевірок.

Законопроектом пропонується внести зміни 
- доповнити статтю 10 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 

"Про судовий збір" пунктом 21, яким встановити, що у справах, в яких судовий 
збір за подання до суду юридичною особою позовної заяви майнового характеру 
сплачувався в розмірі, що перевищував 350 розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому 
відповідна позовна заява подавалась до суду, за подання до суду апеляційної, 
касаційної скарги на рішення суду судовий збір розраховується від ставки 350 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом 
на 1 січня календарного року, в якому відповідна позовна заява подавалась до 
суду;
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- доповнити перелік виключень із заборони проведення органами 
державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою 
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-
19), встановлених пунктом 3 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки 
платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17 березня 
2020 року № 533-IX, випадком щодо здійснення Національним банком планових 
заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю банків, а також 
небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими 
установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне 
регулювання та нагляд за діяльністю яких ним здійснюється.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку № 16/03-2023/45117 від 03.03.2023 висловлює 
зауваження до положень поданого законопроекту.

Національний банк України у своєму експертному висновку від 
13.02.2023 №18-0010/10018 підтримує законопроект.

Міністерство юстиції України у своєму експертному висновку від 
16.02.2023 №18786/1467-4-23/11.2.1 має ряд зауважень до законопроекту.

Міністерство фінансів України зауважує, що проект Закону потребує 
доопрацювання.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями частини третьої статті 93, 
статті 108, пункту 1 частини першої статті 114, частини першої статті 116 Закону 
України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:

1) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань діяльності Національного банку України (реєстр. № 8393 від 
27.01.2023), внесений народним депутатом України Гетманцевим Д.О., 
включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти за 
основу;

3) доручити Комітету доопрацювати законопроект відповідно до частини 
першої статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у 
зв'язку із необхідністю узгодження його норм та уникнення правової 
невизначеності відповідно до зауважень, висловлених у висновку Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також з 
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урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, 
зокрема Комітету Верховної Ради України з питань правової політики в частині 
судового збору та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому 
читанні.

2. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету – Гетманцева 
Данила Олександровича.

Голова Комітету         Д.О. Гетманцев


