
 

  

  

  

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики   

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07  

                   

                                             

                                              

                                                      8  

  

                                                                                           9         жовтня    2019 р.  

вул. Липська, 3 

 14.00 год 

ГОЛОВУЄ  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.  

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Железняк Я.І., Абрамович І.О., Дубінський О.А., 

Холодов А.І., Аллахвердієва І.В., Палиця І.П., Васильченко Г.І., Василевська-

Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Герега О.В., Діденко Ю.О., 

Заблоцький М.Б., Кінзбурська В.О., Колісник А.С., Ковальов О.І., Ковальчук 

О.В., Бєлькова О.В.,   Кулініч О.І., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І., 

Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Устенко О.О. , Южаніна Н.П. 

ВІДСУТНІ: Горват Р.І., Козак Т.Р., Марусяк О.Р., Сова О.Г., Солод Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

ПІБ Посада, організація 

Нефьодов  

Максим Євгенійович 
Голови Державної митної служби України 

Москаленко Олександр 

Петрович 

Директор Департаменту Міністерства фінансів 

України 

Войцещук  

Андрій Дмитрович 

Директор департаменту організації митного 

контролю та митного оформлення ДФС 

Гащицький  

Олексій Анатолійович 
Заступник  начальника управління ДФС Україна 

Муратов  

Ігор Михайлович,  

Заступник директора департаменту – начальник 

управління організації митного оформлення та 

застосування митних режимів ДФС 

Муромцев  

Леонід Миколайович  

Начальник управління організації застосування 

заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності ДФС 

Рябець  

Павло Анатолійович 

Старший проектний менеджер Команди підтримки 

реформ Міністерства фінансів України  

Мамуня 

Олександр Сергійович 
Патентний повірений в Україні 



Народний депутат України Лаба Михайло 

 Помічники-консультанти народних депутатів, ЗМІ та ін.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через 

митний кордон України (реєстр. № 1230 від 02.09.2019, народний депутат 

України Гетманцев Д.О.), друге читання. 

2. Різне: 

 - прийняття рішення щодо перехідних законопроектів; 

 - обговорення питання щодо конфлікту інтересів одного з членів Ради НБУ. 

 

Порядок денний засідання Комітету затверджено одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через 

митний кордон України (реєстр. № 1230 від 02.09.2019, народний депутат 

України Гетманцев Д.О.), друге читання. 

 

Доповідач: Ковальчук Олександр Володимирович  

Заступник Голови Комітету 

   

В обговоренні питання взяли участь: Нефьодов М.Є., Южаніна Н.П., Прийма 

І.М., Москаленко О.П., Заблоцький М.Б., Мамуня О.С. 

УХВАЛИЛИ:   

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної 

власності під час переміщення товарів через митний кордон України (реєстр. № 

1230 від 02.09.2019), поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О., 

прийняти у другому читанні та в цілому як Закон України з пропозиціями 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, врахованими Комітетом, та з 

необхідними техніко-юридичними правками. 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити Голову Комітету Гетманцев Д.О. Співдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує. 

 

Голосування: «за» - 26, «утримався» - 1. 

Прийнято. 

2.  Різне: 

 а) прийняття рішення щодо перехідних законопроектів. 

 Доповідач:  Гетманцев Данило Олександрович  

Голова Комітету   

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П. 



УХВАЛИЛИ:   

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. 

           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, 

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
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66334


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 

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 

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
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


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 4-1 

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. 

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


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) 

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.    

 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Прийнято. 

 

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
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


б) обговорення питання щодо конфлікту інтересів одного з членів Ради НБУ. 

 

Доповідач: Дубінський Олександр Анатолійович  

Заступник Голови Комітету 

 

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

УХВАЛИЛИ:   

Погодити лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики до Національного банку України та  повідомити 

наступне. 

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 85 Конституції України, 

до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посади та 

звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України.  

Статтею 10 Закону України "Про Національний банк України" визначено 

склад та формування Ради Національного банку, абзацом першим даної статті 

передбачено, що Верховна Рада України призначає чотирьох членів Ради 

Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. 

Частиною четвертою статті 10 Закону України "Про Національний банк 

України" визначений перелік осіб, які не можуть бути членом Ради 

Національного банку. А саме, членом Ради Національного банку не може бути 

особа, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів 

України, або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади 

(заступника керівника) та іншого державного органу (якщо не минув один рік з 

дня її звільнення з такої посади), або є особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, або є керівником (заступником 

керівника) підприємства, установи та організації, або є керівником політичної 

партії чи членом керівних органів політичної партії, або є посадовою особою, яка 

перебуває у трудових відносинах або надає послуги відповідно до цивільно-

правового договору юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться 

під наглядом Національного банку, або є власником істотної участі в такій 

юридичній особі. 

Відповідно до перелічених вище норм законодавства, Верховна Рада 

України Постановою «Про призначення членів Ради Національного банку 

України» від 7 липня 2016 року № 1440-VIII призначила членом Ради 

Національного банку України Щербакову Олену Анатоліївну - строком на 6 

років. 

Частиною п’ятою та шостою статті 28 Закону України «Про запобігання 

корупції» передбачено, що у разі існування в особи сумнівів щодо наявності в 

неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до 

територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона 

звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за 

роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.  



З метою дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, Щербакова О. А. звернулася до Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо надання роз’яснень про наявність (відсутність) 

конфлікту інтересів при виконанні своїх повноважень члена Ради Національного 

банку за умови продовження роботи в АТ «Ощадбанк» радником голови 

правління. Національне агентство з питань запобігання корупції листом від 

10.02.2017 року за №41-07/2889/17, надало висновок, яким не вбачає 

суперечності між приватними інтересами Щербакової О. А. та її службовими чи 

представницькими повноваженнями, що є визначальною ознакою конфлікту 

інтересів. 

Окремо варто зазначити, що працюючи радником голови правління АТ 

«Ощадбанк» Щербакова О. А. не приймає будь-яких рішень, пов’язаних із 

діяльністю АТ «Ощадбанк», та не наділена правом виконувати організаційно-

розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто не є посадовою 

особою АТ «Ощадбанк». 

Також варто зауважити, що жодної фактичної інформації щодо існування 

конфлікту інтересів члена Ради Національного банку, протягом виконання 

покладених на нього функцій, або офіційно підтверджених підстав, або 

підтверджень витоків конфіденційної інформації Комітету надано не було.  

Зважаючи на вищевикладене та враховуючи, що частиною четвертою 

статті 10 Закону України "Про Національний банк України" визначений 

вичерпний перелік осіб, які не можуть бути членом Ради Національного банку 

(під який не підпадає вищезазначений Член Ради Нацбанку), Комітет Верховної 

Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, розглянувши 

питання конфлікту інтересів одного з членів Ради Національного банку, дійшов 

висновків щодо відсутності законодавчих підстав вважати наявним конфлікт 

інтересів по зазначеному у звернені питанню. 

 

Голосування: «за» - 26, «утримався» - 1. 

Прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                                                           Гетманцев Д.О. 

 

  

 

Секретар Комітету                                                          Палиця І.П.  

 


