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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07 

                  
                                            
                                             

                                                                 Протокол №30 
 
                                                                                         29     квітня    2020 р. 
 

вул. Липська, 3, зал №2
 10.00 год. 

(вул. Липська,3, зал №2, у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

 
ПРИСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., Бєлькова 
О.В., Васильченко Г.І., Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Володіна 
Д.А., Діденко Ю.О.,  Железняк Я.І., Кулініч О.І.,  Заблоцький М.Б., Ковальчук 
О.В., Ковальов О.І., Колісник А.С., Холодов А.І., Рєпіна Е.А., Кінзбурська В.О., 
Ніколаєнко А.І.,  Леонов О.О., Петруняк Є.В., Сова О.Г., Устенко О.О., Южаніна 
Н.П.

ВІДСУТНІ: Дубінський О.А., Палиця І.П., Герега О.В.,  Горват Р.І., Козак Т.Р.,  
Ляшенко А.О., Марусяк О.Р., Солод Ю.В.

ЗАПРОШЕНІ:
Міністр фінансів України Марченко С.М.
Генеральний директор «Укрпошти» Смілянський І.Ю.
Заступник Міністра фінансів України Гелетій Ю.І.
В.о. Голови Державної податкової служби України Титарчук М.І.
Представник МВФ Варданян Вахе.
Народні депутати України Шкрум А.І., Чорний Д.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд Програми діяльності Кабінету Міністрів України Міністерством 
фінансів України.
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2. Проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо 
звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо 
зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну 
хворобу (COVID-19) (реєстр. № 3329 від 13.04.2020, н.д. Нестеренко К.О., 
Чорний Д.С., Бородін В.В., Поляков В.В.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 
короновірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3329-1 від 28.04.2020, н.д. 
Заблоцький М.Б., Кулініч О.І., Горват Р.І.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 
короновірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3329-2 від 28.04.2020, н.д. 
Железняк Я.І. та ін.)

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
фінансових послуг у галузі поштового зв'язку (реєстр. № 2788 від 20.01.2020, 
н.д. Клочко А.А. та група народних депутатів)

ДОПОВІДАЧ: Клочко Андрій Андрійович
народний депутат України(відсутній)

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо залучення 
операторів поштового зв'язку до надання фінансових послуг (реєстр. № 2788-1 
від 05.02.2020, н.д. Марусяк О.Р.)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
фінансових послуг у галузі поштового зв’язку (реєстр. № 2788-д) 
(доопрацьований)

Порядок денний засідання Комітету погоджено.

1. СЛУХАЛИ:  
Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України Міністерством фінансів 
України.

ДОПОВІДАЧ: Марченко Сергій Михайлович
Міністр фінансів України 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Холодов А.І., Васильченко 
Г.І., Бєлькова О.В., Кінзбурська В.О., Колісник А.С., Василевська-Смаглюк 
О.М., Ковальчук О.В., Аллахвердієва І.В., Южаніна Н.П., Кулініч О.І.
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За результатами обговорення надійшла пропозиція відхилити Програму 
діяльності Кабінету Міністрів України.

Голосування: 
«за» - 10, «проти» - 1, «утримався» - 11, «не голосували» - 2.

Рішення не прийнято.

Приєднався до засідання Комітету в режимі відеоконференції н.д. Марусяк О.Р.

УХВАЛИЛИ:  
Комітет розглянув проект постанови про Програму діяльності Кабінету 

Міністрів України (реєстр. № 3330 від 13.04.2020р.). Проектом постанови 
пропонується затвердити Програму діяльності Кабінету Міністрів України на 
строк повноважень Уряду, що був сформований 4 березня 2020 р. 

Реалізацію короткострокових пріоритетів Уряд вбачає через надання 
кредитної підтримки малому та середньому бізнесу та застосування фіскальних 
та інших інструментів для зменшення навантаження на бізнес в умовах форс-
мажору.

Щодо довгострокових пріоритетів Уряд перед собою ставить завдання:
- підвищити ефективність в адмініструванні податків, зборів і митних 

платежів зі збереженням балансу між безпековими вимогами та простотою 
процедур;

- привести податкове та митне законодавство до стандартів ЄС, 
впровадити міжнародні стандарти прозорості та обміну інформацією.

Народні депутати України члени Комітету щодо запропонованої 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України звернули увагу на:

- поверхневість підходів Кабінету Міністрів України до викладення 
напрямків роботи Уряду;

- відсутність стратегічного та тактичного бачення роботи Уряду у 
фінансовому секторі;

- відсутність бачення стратегії і управління державним боргом;
- не запропоновані шляхи реформування податкової та митної 

політики держави в період постпандемії, бачення Уряду щодо зниження 
податкового навантаження на платників податків та покращення податкового 
адміністрування, стратегії стимулювання добровільної сплати податків, 
забезпечення повноти бази оподаткування;

- не висвітлення питання щодо реформування органів державної 
податкової служби України та державної митної служби України;

- відсутність заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату 
держави та конкретних інструментів для заохочення вкладення капіталу в 
економіку України;

- незрозумілі підходи Уряду щодо розвитку банківського сектору;
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- відсутність пріоритетних завдань кожного міністерства, зокрема 
Міністерства фінансів України, їх цілей та показників ефективності. 

Також програма не містить інформації щодо заходів, які вживаються 
Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України щодо 
імплементації положень законів України:

 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання 
єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування і податку на доходи фізичних осіб» від 19.09.2019 № 116;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації 
розрахунків у сфері торгівлі і послуг» від 20.09.2019 № 129;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 04.10.2019 № 190;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження 
єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 13.04.20 № 559;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з 
ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 
Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування 
положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» 
(FATCA)» від 03.12.2019 № 323;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації 
корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів 
нерухомості та прозорості реалізації майна» від 05.12.2019 № 354;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного 
податку» від 18.12.2019 № 391;

«Про режим спільного транзиту та запровадження національної 
електронної транзитної системи» від 12.09.2019 № 78;

«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань 
функціонування авторизованих економічних операторів» від 02.10.2019 № 141 
та інших.

Крім того, відповідно до реалізації дорожньої карти реформ державної 
митної служби України, передбачені нею заходи в переважній частині не 
виконані (додається).

З урахуванням викладеного, 
Комітет  в и р і ш и в:
Програму діяльності Кабінету Міністрів України, проект постанови про 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України (реєстр. № 3330 від 
13.04.2020р.) направити Кабінету Міністрів України на доопрацювання.

Голосування: 
«за» - 13, «проти» - немає, «утримався» - 12.

Рішення прийнято.
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У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П., виконувати обов’язки секретаря на даному засіданні Комітету доручено 
першому заступнику Голови Комітету Железняку Я.І.

2. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України 

щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які 
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на 
коронавірусну хворобу (COVID-19) (реєстр. № 3329 від 13.04.2020, н.д. 
Нестеренко К.О., Чорний Д.С., Бородін В.В., Поляков В.В.)

ДОПОВІДАЧ: Чорний Дмитро Сергійович
 народний депутат України

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 
короновірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3329-1 від 28.04.2020, н.д. 
Заблоцький М.Б., Кулініч О.І., Горват Р.І.)

ДОПОВІДАЧ: Заблоцький Мар’ян Богданович
 народний депутат України

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 
короновірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3329-2 від 28.04.2020, н.д. 
Железняк Я.І. та ін.)

ДОПОВІДАЧ: Железняк  Ярослав Іванович
 народний депутат України

Приєдналися до засідання Комітету в режимі відеоконференції н.д. 
Дубінський О.А. та Горват Р.І.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Ковальчук О.В, Рєпіна Е.А., 
Василевська-Смаглюк О.М., Ніколаєнко А.І., Шкрум А.І., Дубінський О.А., 
Бєлькова О.В., Чорний Д.С. підтримав законопроект з реєстр. № 3329-2, як 
співавтор цього законопроекту та не наполягав на голосуванні за проект закону 
з реєстр. № 3329.

Надійшла пропозиція про прийняття за основу та в цілому проекту Закону 
про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 
щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби 
(COVID-19) (реєстр. № 3329-1)



6

Голосування: 
«за» - 12, «проти» - 4, «утримався» - 10, «не голосував» - 1.

Рішення не прийнято.

УХВАЛИЛИ:  
Комітет розглянув проект Закону про внесення зміни до Податкового 

кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних 
працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання 
серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), поданий народним 
депутатом України Нестеренком К.О.  та іншими народними депутатами України 
(реєстр. № 3329 від 13.04.2020 р.) та альтернативні до нього проект Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби 
(COVID-19), поданий народним депутатом України Заблоцьким М.Б.  та іншими 
народними депутатами України (реєстр. № 3329-1 від 28.04.2020 р) та проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної 
хвороби (COVID-19), поданий народним депутатом України Железняком Я.І. та 
іншими народними депутатами України (реєстр. № 3329-2 від 28.04.2020 р).

Законопроектом (реєстр. № 3329 від 13.04.2020 р.) пропонується 
тимчасово, на період виконання заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), визначений у рішенні Кабінету 
Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих 
заходів, звільнити від сплати усіх податків і зборів, передбачених 
Податковим кодексом України, доходи у вигляді заробітної плати, премій та 
доплат до неї, які отримують платники податків, що є медичними працівниками, 
які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на 
коронавірусну хворобу (COVID-19).

Перелік посад медичних працівників, на які поширюватиметься таке 
звільнення, пропонується визначати головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я, а також захисту населення від інфекційних 
хвороб. 

Альтернативним проектом (реєстр. № 3329-1 від 28.04.2020 р) 
пропонується, зокрема, 

- тимчасово до 30 червня 2020 року не включати до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу платника податку доходи у вигляді 
заробітної плати нараховані (виплачені) медичним та іншим працівникам 
закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що 
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безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за 
переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони здоров’я; 

- продовжити строк незастосування штрафних санкцій за порушення 
податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 червня 
пропонується подовжити  включно до дня відміни карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 

 - продовжити строк не нарахування пені; 
- продовжити звільнення від сплати ЄСВ за себе фізичними особами - 

підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на 
період з 1 по 30 червня 2020 року; 

- продовжити мораторій на проведення документальних та фактичних 
перевірок по день відміни карантину (включно), установленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2). 

- зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 
500 млн. грн. до 200 млн. грн; 

- продовжити строк дії Закону України "Про спрощення процедур 
реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року до 
2024 року.

Альтернативним проектом (реєстр. № 3329-2 від 28.04.2020 р) 
пропонується, зокрема,

- тимчасово до 30 червня 2020 року не включати до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу платника податку доходи у вигляді 
заробітної плати нараховані (виплачені) медичним та іншим працівникам 
закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що 
безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за 
переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони здоров’я;

- продовжити строк не застосування штрафних санкцій за порушення 
податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по останній 
календарний день місяця (включно), в якому завершиться дія карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою 
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-
19);

- продовжити строк не нарахування пені по останній календарний день 
місяця (включно), в якому завершиться дія карантину, встановленого Кабінетом 
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Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної хвороби (COVID-19);

- продовжити звільнення від сплати ЄСВ за себе фізичними особами – 
підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на 
період з 1 по 31 травня 2020 року;

- продовжити мораторій на проведення документальних та фактичних 
перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершиться 
дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території 
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19);

- зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 
500 млн. грн. до 200 млн. грн;

- продовжити строк дії Закону України "Про спрощення процедур 
реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року до 
2024 року.

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової 
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19), 
поданий народним депутатом України Железняком Я.І. та іншими народними 
депутатами України (реєстр. № 3329-2 від 28.04.2020 р), прийняти за основу і в 
цілому як Закон.

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 
Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата України 
Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 14, «проти» - 1, «утримався» - 11, «не голосував» - 1.

Рішення прийнято.

Від’єдналися від засідання Комітету в режимі відеоконференції н.д. 
Абрамович І.О., Дубінський О.А., Колісник А.С., Леонов О.О. та Володіна Д.А.

3. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

залучення операторів поштового зв'язку до надання фінансових послуг (реєстр. 
№ 2788-1 від 05.02.2020, н.д. Марусяк О.Р.)

ДОПОВІДАЧ: Марусяк Олег Романович
народний депутат України
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Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку (реєстр. № 2788-д) 
(доопрацьований)

ДОПОВІДАЧ: Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
народний депутат України

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Южаніна 
Н.П., Бєлькова О.В., Рєпіна Е.А., Холодов А.І., Смілянський І.Ю., Устенко О.О., 
Варданян Вахе.

УХВАЛИЛИ:  
Під час засідання Комітету було проведено обговорення підготовленого 

нового проекту щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку, що було 
доопрацьованого у Комітеті на основі законопроектів № 2788 та 2788-1 
відповідно до згаданих вище зауважень та згідно з іншими зауваженнями та 
пропозиціями щодо цих законопроектів. Під час розгляду на засіданні Комітету 
відбулось погодження запропонованої редакції з можливістю подальшого 
врахування конструктивних зауважень та пропозицій суб'єктів законодавчої 
ініціативи, зокрема, щодо можливого виконання національним оператором 
поштового зв'язку функцій банку-агента в розумінні Закону України "Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб", а також інші можливі 
вдосконалення, зокрема, техніко-юридичного характеру тощо.

За наслідками обговорення Комітет  в и р і ш и в:
1. Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті проекту щодо 

фінансових послуг у галузі поштового зв’язку, доручити народним депутатам 
України – членам Комітету оформити та зареєструвати його в установленому 
порядку як проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку.

2. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в 
першому читанні прийняти за основу проект Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі 
поштового зв’язку, поданий народними депутатам України – членами Комітету.

3. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання доручити 
народному депутату України Василевській-Смаглюк О.М.

Голосування: 
«за» - 11, «проти» - 3, «утримався» - 6, «не голосував» - 2.

 Рішення прийнято.

Від’єдналися від засідання Комітету в режимі відеоконференції н.д. 
Кулініч О.І. та Василевська-Смаглюк О.М.
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4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О., який повідомив народним 

депутатам – членам Комітету про надходження до Комітету заяви народного 
депутата Дубінського О.А. щодо порушення під час розгляду проекту Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких 
механізмів регулювання банківської діяльності (реєстр. № 2571-д).

Голова Комітету Гетманцев Д.О. вніс пропозицію про створення 
лічильної комісії з підтвердження результатів голосування народних депутатів 
України на засіданні Комітету від 21.04.2020 року по проекту Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких 
механізмів регулювання банківської діяльності (реєстр. № 2571-д). 

В обговоренні питання взяли участь: Заблоцький М.Б.

УХВАЛИЛИ:  
Створити лічильну комісію з підтвердження результатів голосування 

народних депутатів України на засіданні Комітету по проекту Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких 
механізмів регулювання банківської діяльності (реєстр. № 2571-д) у складі 
народних депутатів – членів Комітету Железняка Я.І., Горвата Р.І., Марусяка 
О.Р.

Голосування: 
«за» - 17, «проти» - немає, «утримався» - немає, «не голосували» - 3.

Рішення прийнято.

Далі відбулося обговорення законопроектної роботи Комітету.

Засідання Комітету оголошено завершеним.

Голова Комітету                                                           Гетманцев Д.О.

Секретар  засідання                                                        Железняк Я.І.

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Железняк Ярослав Іванович
Сертифікат: 20B4E4ED0D30998C040000006CFF250064DD6600
Дійсний до: 21.08.2020 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2020/46602 від 12.05.2020


