Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
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липня

2020 р.

вул. Липська, 3, зал №2, 14.30 год.
(у режимі відеоконференції)
Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,
аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.
ПРИСУТНІ: члени Комітету –Аллахвердієва І.В., Василевська-Смаглюк О.М.,
Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Діденко Ю.О., Дубінський О.А.,
Заблоцький М.Б., Герега О.В., Іванчук А.В., Ковальчук О.В., Кінзбурська В.О.,
Ковальов О.І., Колісник А.С., Леонов О.О., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А.,
Ніколаєнко А.І., Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І., Шкрум А.І., Южаніна
Н.П.
Народний депутат України Тимошенко Ю.В.
Заступник директора-розпорядника ФГВФО Новіков В.В.
Незалежна асоціація банків України - Богатих І.В.
Керівник офісу Правління НБУ Макарчук А.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Горват Р.І., Железняк Я.І., Козак
Т.Р., Кулініч О.І., Ляшенко А.О., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Палиця І.П.,
Солод Ю.В.
Народний депутат України Тимошенко Ю.В. звернулася з проханням
розглянути законопроект з реєстр. № 3640 першим.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення
кредитів в іноземній валюті (реєстр. № 3640 від 11.06.2020, н.д. Дубінський
О.А.).
2. Інформування народних депутатів України – членів Комітету про
поточний стан справ в сферах діяльності Державної митної служби України,
зокрема щодо:
- виконання плану заходів з реформування та розвитку системи органів,
що реалізують митну політику, затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13.05.2020 №569-р «Деякі питання реалізації
концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують
державну митну політику»;
- організаційних заходів, які здійснюються Держмитслужбою по
забезпеченню повноти бази оподаткування товарів, що переміщуються через
митний кордон України, скороченню корупційних ризиків;
- стану забезпечення виконання митницями Держмитслужби
індикативних показників у червні поточного року;
окремих питань, пов’язаних з практичною діяльністю Держмитслужби,
які підготовлені народними депутатами-членами Комітету для обговорення.
3. Проект Закону про внесення змін до Розділу Х "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
щодо сприяння виконанню Національним банком України функцій із захисту
інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків (реєстр. № 2459
від 15.11.2019, н.д. Дубінський О.А.), друге читання.
4. Різне.
Порядок денний засідання Комітету затверджено.
1. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення
кредитів в іноземній валюті (реєстр. № 3640 від 11.06.2020, н.д. Дубінський
О.А.).
Доповідач: Заступник Голови Комітету Дубінський О.А.
В обговоренні питання взяли участь: Тимошенко Ю.В., Макарчук А., Гетманцев
Д.О., Богатих І.В., Холодов А.І., Устенко О.О., Ніколаєнко А.І., Петруняк Є.В.,
Іванчук А.В.
УХВАЛИЛИ:
1) внести зміни до Закону України «Про мораторій на стягнення майна
громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» в
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частині уточнення певних правових конструкцій, поширення неможливості
позбавлення житла осіб, які хоч і не зареєстровані в іпотечному житлі, однак
фактично в ньому проживають.
2) продовжити чинність Закону «Про мораторій на стягнення майна
громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» до
прийняття окремого закону, який врегульовує не тільки питання
реструктуризації заборгованості позичальників за валютними кредитами, а й
порядок та особливості звернення стягнення на іпотечне майно. Пропонується
внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства в частині вилучення
норми щодо втрати чинності Закону України «Про мораторій на стягнення майна
громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» з 21
жовтня 2020 року.
Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як
забезпечення кредитів в іноземній валюті (№ 3640 від 11.06.2020), внесений
народним депутатом України Дубінським О.А., прийняти за основу та в цілому
з урахуванням такої пропозиції Комітету:
абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
«3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає
чинність з 1 січня 2022 року».
Доповідачем від Комітету визначено заступника Голови Комітету
Дубінського О.А.
Голосування:
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Інформування народних депутатів України – членів Комітету про
поточний стан справ в сферах діяльності Державної митної служби України,
зокрема щодо:
- виконання плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що
реалізують митну політику, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13.05.2020 №569-р «Деякі питання реалізації концептуальних
напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну
політику»;
- організаційних заходів, які здійснюються Держмитслужбою по
забезпеченню повноти бази оподаткування товарів, що переміщуються через
митний кордон України, скороченню корупційних ризиків;
- стану забезпечення виконання митницями Держмитслужби індикативних
показників у червні поточного року;
- окремих питань, пов’язаних з практичною діяльністю Держмитслужби,
які підготовлені народними депутатами-членами Комітету для обговорення.
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Доповідач: Муратов Ігор Михайлович
В.о. Голови Державної митної служби України
В обговоренні питання взяли участь: Володіна Д.А., Дубінський О.А., Холодов
А.І., Устенко О.О., Васильченко Г.І., Колісник А.С., Ковальчук О.В., Гетманцев
Д.О.
УХВАЛИЛИ:
Доручити заступнику Голови Комітету Ковальчуку О.В. підготувати
рішення Комітету по даному питанню та затвердити його на наступному
засіданні Комітету.
Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Розділу Х "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб" щодо сприяння виконанню Національним банком України
функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків
(реєстр. № 2459 від 15.11.2019, н.д. Дубінський О.А.), друге читання.
Доповідач: Заступник Голови Комітету Дубінський О.А.
В обговоренні питання взяли участь: Ковальчук О.В., Заблоцький М.Б.,
Макарчук А., Новіков В.В., Ніколаєнко А.І., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін
до Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» щодо сприяння виконанню Національним
банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів
неплатоспроможних банків (реєстр. № 2459), прийняти в другому читанні та в
цілому;
2. Доручити секретаріату Комітету після опрацювання з Головним
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України провести технікоюридичне узгодження порівняльної таблиці;
3. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити заступника Голови Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України
Дубінського О.А.
Голосування:
«за» - 15, «проти» - 3, «утримався» - 2.
Рішення прийнято.
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4. Різне.
1) Про Пропозиції до проекту порядку денного четвертої сесії Верховної
Ради України та План роботи Комітету з питань фінансів, податкової та митної
політики на період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
Затверджено одноголосно.
2) Про порушення клопотання перед Головою Верховної Ради України
щодо відзначення.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. щодо клопотання
Хмельницької обласної громадської організації «За конкретні справи» перед
Президентом України Зеленським В.О. про відзначення народного депутата
України, голови підкомітету з питань загального податкового адміністрування та
оподаткування податком на прибуток підприємств, бухгалтерського обліку і
аудиту Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики Гереги Олександра Володимировича орденом «За заслуги» І ступеня.
В обговоренні питання взяли участь: Дубінський О.А., Холодов А.І., Южаніна
Н.П., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:
Звернутися до Голови Верховної Ради Разумкова Д.О. з проханням
порушити клопотання перед Президентом України про нагородження народного
депутата України, голови підкомітету з питань загального податкового
адміністрування та оподаткування податком на прибуток підприємств,
бухгалтерського обліку і аудиту Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Гереги Олександра Володимировича
орденом «За заслуги» І ступеня за вагомий внесок у справу державотворення,
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток
України, активну участь у законотворчому процесі та високий професіоналізм.
Прийнято одноголосно.
3) Про відзначення роботи працівників секретаріату Комітету та
переведення на вакантну посаду.
СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Прийми І.М., який запропонував
порушити клопотання перед керівництвом Верховної Ради України щодо
відзначення роботи працівників секретаріату Комітету та порушити клопотання
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перед керівництвом Верховної Ради України щодо відзначення роботи таких
працівників секретаріату:
1) заступника керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Боцули Тетяни Анатоліївни почесним званням
«Заслужений економіст України» як фахівця економічної спеціальності за вагомий внесок у
розвиток економіки;
2) заступника керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Топорецької Зоряни Миколаївни почесним званням
«Заслужений юрист України» за значний внесок у вдосконалення чинного законодавства
України та розбудову правової держави;
3) головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Чорногуз Лідії Петрівни почесним званням
«Заслужений економіст України» як фахівця економічної спеціальності за вагомий внесок у
розвиток економіки;
4) головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Мороза Андрія Анатолійовича Грамотою Верховної
Ради України за значний внесок у вдосконалення чинного законодавства України у сфері
ринків капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових
інструментів.

УХВАЛИЛИ:
Враховуючи особистий вагомий внесок у вдосконалення сучасноїнормативно правової бази у сфері оподаткування, за сумлінну працю, у тому
числі супроводження проектів Законів України про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві,
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
механізмів регулювання банківської діяльності, про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та
запровадження нових фінансових інструментів, ряду законопроектів щодо
надання пільг, підтримки бізнесу, громадян у зв’язку з COVID-19,
порушити клопотання перед керівництвом Верховної Ради України щодо
відзначення роботи таких працівників секретаріату:
1) заступника керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Боцули Тетяни Анатоліївни почесним званням
«Заслужений економіст України» як фахівця економічної спеціальності за вагомий внесок у
розвиток економіки;
2) заступника керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Топорецької Зоряни Миколаївни почесним званням
«Заслужений юрист України» за значний внесок у вдосконалення чинного законодавства
України та розбудову правової держави;
3) головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Чорногуз Лідії Петрівни почесним званням
«Заслужений економіст України» як фахівця економічної спеціальності за вагомий внесок у
розвиток економіки.
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4) головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Мороза Андрія Анатолійовича Грамотою Верховної
Ради України за значний внесок у вдосконалення чинного законодавства України у сфері
ринків капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових
інструментів.

Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Прийми І.М. щодо переведення
заступника начальника управління - начальника відділу ДПС Кравзюк Аліни
Вікторівни на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету в
напрямку ресурсних платежів, орендної плати та місцевих податків та зборів.
В обговоренні питання взяли участь: Заблоцький М.Б., Холодов А.І., Южаніна
Н.П., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ: перенести прийняття рішення по даному питанню після
проведення співбесід народних депутатів з кандидатом на вакантну посаду.
Прийнято.
4) Про звернення до Голови Верховної Ради України з пропозицією щодо
усунення Верховною Радою України в порядку, встановленому статтею 131
Регламенту Верховної Ради України неузгодженостей в тексті прийнятого 14
липня 2020 року у другому читанні та в цілому, як Закон України проекту про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор
(реєстр. №2285-д від 18.12.2019 року).
Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О.
В обговоренні питання взяли участь: Заблоцький М.Б., Петруняк Є.В.,
Дубінський О.А.
На засіданні Верховної Ради України 2 липня 2020 року під час розгляду
порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор (реєстр.
№2285-д від 18.12.2019 року) було підтримано дві взаємовиключні правки:
№722 та 723, що призвело до розбалансування проекту через наявність явних
неузгодженостей в його тексті, а саме наявність в тексті Закону який готується
на підпис двох частин третіх статті 7 з різними редакціями норми.
У зв’язку з цим необхідно звернутися до Голови Верховної Ради України з
пропозиціями про усунення неузгодженостей в тексті прийнятого Закону згідно
ст. 131 Регламенту.
Комітет під час обговорення виніс дві пропозиції для усунення вказаних
неузгодженостей.
7

За пропозицією №1 редакції ч. 3 ст. 7 конкурс з відбору кандидатів в члени
Уповноваженого органу проводить Комісія з питань вищого корпусу державної
служби у спеціальному порядку, затвердженому КМУ, а членів призначає КМУ).
За пропозицією №2 редакції ч. 3 ст. 7 передбачено, що конкурс на членів
Уповноваженого органу проводить конкурсна комісія, сформована Комітетом
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.
Водночас народні депутати не змогли визначитись, яку з пропозицій слід
підтримати і які уточнення рекомендувати Голові Верховної Ради України
підтримати за для усунення неузгодженостей.
У зв’язку з чим депутати запропонували звернутись до Голови Верховної
Ради України згідно ст. 45 та 131 Регламенту з двома альтернативними
пропозиціями для вирішення неузгодженостей.
УХВАЛИЛИ:
Звернутися з пропозиціями до Голови Верховної Ради України щодо
усунення Верховною Радою України в порядку, встановленому статтею 131
Регламенту Верховної Ради України неузгодженостей в тексті прийнятого 14
липня 2020 року у другому читанні та в цілому, як Закон України проекту про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор
(реєстр. №2285-д від 18.12.2019 року).
Схвалено одноголосно. Зауважень не надходило.
Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Гетманцев Д.О.
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