
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комітету Верховної Ради України 

 з питань фінансів, податкової та митної політики  

(вул. Липська,3,  в режимі відеоконференції) 

 

30 червня 2020 року 

15.30 год. 

 

1. Проект Закону про Бюро економічної безпеки (реєстр. № 3087 від 

19.02.2020, н.д. Железняк Я.І. та ін.), прийняття рішення. 

Доповідач: Железняк  Я. І. 

 народний депутат України 

 

Проект Закону про Бюро економічної безпеки (реєстр. № 3087-1 від 

06.03.2020, н.д. Устенко О.О., Холодов А.І..), прийняття рішення. 

Доповідач: Холодов  А. І. 

 народний депутат України 

 

Проект Закону про Бюро економічної безпеки України (реєстр. № 3087д 

від 03.06.2020), прийняття рішення. 

Доповідач: Василевська-Смаглюк О.М. 

 народний депутат України 

 

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних 

осіб-підприємців  (реєстр. № 2524 від 04.12.2019, н.д. Железняк Я.І., Гетманцев 

Д.О. та ін.), друге читання 

Доповідач: Железняк  Я. І. 

 народний депутат України 

  

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку (реєстр. №     2788-д від 

04.05.2020, н.д. Василевська-Смаглюк О.М, Железняк Я.І., Ковальчук О.В.), 

друге читання 

Доповідач: Василевська-Смаглюк О.М 

народний депутат України 

 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 287 Митного кодексу 

України (щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного 

призначення) (реєстр. №     3558 від 28.05.2020, Кабінет Міністрів України) 

Доповідач: Панаіотіді С.М. 

заступник Міністра розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства  

 



Співдововідач: Ковальчук О.В. 

народний депутат України 

 

5. Інформування народних депутатів – членів Комітету про діяльність 

Державної податкової служби України, зокрема щодо: 

1) стану забезпечення виконання Державною податковою службою 

України індикативних показників за січень - червень поточного року в розрізі 

кожного місяця та кумулятивно; 

2) поточного стану виконання та термінів імплементації положень законів 

України: 

 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16 січня 2020 року № 466; 

«Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 

та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та 

послуг» № 128 та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» № 129. 

Доповідач: Любченко О.М. 

Голова Державної податкової служби України 

 

6. Інформування народних депутатів – членів Комітету про результати 

роботи податкової міліції Державної фіскальної служби України за період 

січень – червень 2020 року, стан боротьби з незаконною діяльністю платників 

податків у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, пального, з ухиленням від сплати податкових зобов’язань з податку на 

додану вартість, «скрутками», «центрами мінімізації». 

Доповідач: Солодченко С.В. 

в.о. Голови Державної фіскальної служби України 

 

 


