
 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ, ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

Р і ш е н н я 

Про доцільність включення до порядку денного другої сесії Верховної 

Ради України ІХ скликання  законопроектів, прийнятих Верховною Радою 

України попереднього скликання  в першому і наступних читаннях 

 

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики 09 жовтня 2019 року (Протокол №8) відповідно 

до статті 93 Регламенту Верховної Ради України було розглянуто  питання про 

доцільність включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 

ІХ скликання  законопроектів, прийнятих Верховною Радою України 

попереднього скликання  в першому і наступних читаннях. 

За насідками розгляду, КОМІТЕТ  в и р і ш и в : 

          

          1.  Рекомендувати включити  до порядку денного другої сесії Верховної 

Ради України  ІХ  скликання  наступні законопроекти, які прийняті Верховною 

Радою України попереднього скликання в першому в і наступних читаннях: 

0917 
29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до розділу ХХІ 

"Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу 

України (щодо особливостей оподаткування ввізним 

митом деревообробного обладнання для відродження 

промислового виробництва) 

 Метою проекту є стимулювання розвитку 

деревообробного комплексу України, залучення 

інвестицій, експорту продукції з високою доданою 

вартістю, створення нових робочих місць. 

Потребує внесення аналогічних змін до ПКУ. 

0923 
29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до статті 282 Митного 

кодексу України щодо звільнення від оподаткування 

митом продукції оборонного призначення 

Розроблено з метою доповнення Митного кодексу 

України додатковими видами продукції оборонного 

призначення (засоби радіоелектронної боротьби, 

радіоподавлення, транкінгового зв’язку, апаратура 

прослуховування направленої дії, радіостанції 

ультракороткохвильового і короткохвильового 

діапазону військового призначення, розвідувально-

сигнальна апаратура), на які поширюється 

звільнення від оподаткування митом. 

Потребує внесення аналогічних змін до ПКУ. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66342
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66349
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          2. Рекомендувати не включати  до порядку денного другої сесії Верховної 

Ради України  ІХ  скликання наступні законопроекти, які прийняті Верховною 

Радою України попереднього скликання в першому в і наступних читаннях, як 

такі, що втратили актуальність, економічну обґрунтовність   та враховані у 

прийнятих актах: 

0914 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо відновлення норм, які передбачають 

звільнення від сплати земельного податку 

Втратив актуальність. Запропоновані пропозиції 

законопроекту врегульовані законами України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

створення сприятливих умов для надання освітніх 

послуг дошкільними та загальноосвітніми 

навчальними закладами недержавної форми власності» 

№654-VIII від 17.07.2015 року та «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 

20.12.2016 року, крім пропозиції звільнення від сплати 

земельного податку національних та державних 

дендрологічних парків. 

0915 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України 

щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом 

стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор 

економіки через індустріальні парки 

 Втратив актуальність, економічну обґрунтованість.  

 

0916 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом 

стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор 

економіки через індустріальні парки 

Втратив актуальність, економічну обґрунтованість.  

 

0918 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо здешевлення вартості газу для населення 

Втратив актуальність, запропоновані пропозиції 

законопроекту врегульовані Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» 

№1791-VIII від 20.12.2016 року, крім пропозиції щодо 

врегулювання особливостей оподаткування рентною 

платою за користування надрами для видобування 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66334
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66335
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66341
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66343
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корисних копалин під час виконання договорів про 

спільну діяльність. 

0919 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо регулювання виробництва та обігу пива 

Втратив актуальність, економічну обґрунтованість.  

Крім того, питання скасування ліцензій на імпорт та 

експорт алкогольних напоїв, у тому числі і пива, 

вирішені  Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляду ставок окремих податків 

і зборів» № 2628-VIII від 23.11.2018 року. 

0920 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо регульованих ринків та деривативів) 

Втратив актуальність, економічну обґрунтованість 

Пов’язаний з проектами реєстр.№№0921, 0973.    

0921 
29.08.2019 Проект Закону про внесення зміни до Митного кодексу 

України (щодо регульованих ринків та деривативів) 

Втратив актуальність, економічну обґрунтованість.  

Пов’язаний з проектами реєстр.№№0920, 0973.    

0922 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків 

Втратив актуальність, економічну обґрунтованість.  

0924 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо уніфікованої митної квитанції 

Втратив актуальність. Норми законопроекту включено 

до законопроекту про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо деяких питань функціонування 

авторизованих економічних операторів (реєстр.№1048), 

який прийнятий у цілому, як Закон України 02.10.2019 

року. 

0925 
29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України 

Законопроектом пропонується передання 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем та засобів їх забезпечення, 

розроблених, виготовлених або придбаних органами 

доходів і зборів, до сфери управління Міністерства 

фінансів України з наданням органам, що здійснюють 

державну митну справу, статусу користувача 

зазначених систем. Для досягнення цієї мети проектом 

передбачено викласти частину четверту статті 31 

Митного кодексу України в новій редакції. 

Проектом також передбачається уточнити у пункті 4-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66345
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66346
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66347
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66350
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66352
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66354
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1 розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення” 

Митного кодексу України описову частину та 

призначення товарів за кодом 5407 10 00 00 згідно з 

УКТ ЗЕД (високоміцних ниток для виготовлення 

бронежилетів та кулезахисних шоломів) з метою 

звільнення їх від оподаткування ввізним митом при 

ввезенні на митну територію України. 

Втратив актуальність. Питання щодо уточнення 

описової частини та призначення товарів за кодом 5407 

10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД  вирішено Законом України 

«Про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Митного кодексу України щодо 

постачання на митну територію України матеріалів 

(тканин) для виготовлення спеціальних засобів 

індивідуального захисту» №  1771-VIII від  06.12. 2016 

року. 

Зміни до статті 74 ПКУ щодо питання передання 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем та засобів їх забезпечення, 

розроблених, виготовлених або придбаних органами 

доходів і зборів, до сфери управління Міністерства 

фінансів України були внесені Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-

VIII від 21.12.2016 року. 

0926 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань виконання Глави 5 розділу IV 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони 

Втратив актуальність. Норми законопроекту включено 

до законопроекту про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо деяких питань функціонування 

авторизованих економічних операторів (реєстр.№1048), 

який прийнятий у цілому, як Закон України 02.10.2019 

року. 

0927 
29.08.2019 Проект Закону про режим спільного транзиту 

Втратив актуальність. Прийнято Закон №78-ІХ від 

12.09.2019 року  «Про режим спільного транзиту та 

запровадження національної електронної транзитної 

системи». 

0956 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо 

врегулювання збору з ювелірних виробів) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66355
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66356
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66553
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Втратив актуальність, економічну обґрунтованість.  

0964 
29.08.2019 Проект Закону про страхування 

Втратив актуальність, економічну обґрунтованість.  

0965 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо консолідації функцій із державного 

регулювання ринків фінансових послуг 

Втратив актуальність. Прийнято  Закон від 12.09.2019 

року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення функцій із державного 

регулювання ринків фінансових послуг».  

0966 
29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення захисту прав 

споживачів фінансових послуг 

Втратив актуальність. Прийнято  Закон від 20.09.2019 

року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав споживачів фінансових 

послуг». 

0973 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо регульованих ринків та деривативів) 

Втратив актуальність, економічну обґрунтованість,  

Пов’язаний з проектами реєстр.№№0920, 0921.    

  

 

              Голова Комітету                                                 Д.О. ГЕТМАНЦЕВ  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66558
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66489
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66559
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66570

