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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 №  44 
 
                                                                                         17     вересня    2020 р. 
 
                                                                          вул. Липська, 3, зал №2, 15.15 год. 

(у режимі відеоконференції)
Ведеться  аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., 
Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Володіна Д.А., 
Горват Р.І., Железняк Я.І.,  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., Кулініч О.І., Ляшенко А.О., Леонов О.О., Марусяк О.Р., 
Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Ніколаєнко А.І.,  Сова О.Г., 
Устенко О.О., Холодов А.І., Шкрум А.І., Солод Ю.В., Южаніна Н.П.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Козак Т.Р., Палиця І.П.
ЗАПРОШЕНІ
Коболєв А.В. – Голова правління НАК «Нафтогаз України»
Тітарчук  М.І. -  заступник Голови Державної податкової служби України.
Куц М.О. –  директор Департаменту правової роботи ДПС.
Чумак Р.М. – Голова казначейських операцій «Групи Нафтогаз»
Колбушкін Ю.П. – начальник департаменту бюджетних розрахунків та 
податкового планування НАК «Нафтогаз України».
Осмоловська О.О. – директор зі звязків з державними регуляторними органами і 
зацікавленими сторонами «Групи Нафтогаз».
Нагорняк С.В. - народний депутат України.
Бакунець П.А.  - народний депутат України.
Шкураков В.О. - заступник Міністра фінансів України.
Колбаса Р.С. - Генеральний директор розвитку соціальних послуг та захисту прав 
дітей.
Секретаріат Комітету.
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Перед початком розгляду питань порядку денного Голова Комітету 
Гетманцев Д.О. повідомив народних депутатів – членів Комітету, що до Комітету 
надійшла заява з правоохоронних органів від одного з народних депутатів, щодо 
вчинення злочину працівниками секретаріату Комітету в частині підробки 
законопроекту. Голова Комітету Гетманцев Д.О. дав доручення першому 
заступнику Голови Комітету Железняку Я.І., як доповідачу з даного питання, на 
наступному засіданні Комітету надати пояснення народним депутатам – членам 
Комітету щодо обставин викладених в заяві.
  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах 
про адміністративні правопорушення (реєстр. № 3424 від 04.05.2020, н.д. 
Припутень Д.С. та група н.д.), друге читання.
2. Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків за 
операціями, що здійснюються відповідно до пунктів 31 та 32 статті 14 Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік") (реєстр. № 3005а від 
21.08.2020, н.д. Арахамія Д.Г. та група н.д.)
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям 
електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах 
(реєстр. № 3628 від 10.06.2020, Кабінет Міністрів України)
4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації 
Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання 
кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу 
(реєстр. № 3039а від 28.08.2020, Кабінет Міністрів України)
5. Про перегляд прийнятого рішення від 17 червня 2020 року (протокол №36) 
щодо проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор 
та лотерей (реєстр. № 2713-д від 19.06.2020)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.
У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. вести підрахунок 

голосів доручено народному депутату-члену Комітету Мотовиловцю А.В.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням 
постанов у справах про адміністративні правопорушення (реєстр. № 3424 від 
04.05.2020, н.д. Припутень Д.С. та група н.д.), друге читання.

Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету
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УХВАЛИЛИ:  
Враховані пропозиції стосуються звільнення від сплати судового збору під 

час розгляду справ у всіх судових інстанціях позивачів за подання позовів 
(скарг) щодо оскарження постанов у справах про адміністративне 
правопорушення.

За результатами обговорення, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні та 

в цілому проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням 
постанов у справах про адміністративні правопорушення» (реєстр. №3424 від 
04.05.2020) 

2. Доповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначити Голову підкомітету з питань тарифного та нетарифного 
регулювання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики, народного депутата України Аллахвердієву І.В.

Рішення прийнято «одноголосно».
2. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу 
дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах (реєстр. № 3628 від 10.06.2020, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Колбаса Руслан Сергійович
 Генеральний директор розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей 

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Железняк Я.І.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям 
електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» 
(реєстр.№3628 від 10.06.2020року), поданий Кабінетом Міністрів України.

2. Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата України Д.О. 
Гетманцева. 

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування 
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податків за операціями, що здійснюються відповідно до пунктів 31 та 32 статті 
14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік") (реєстр. № 
3005а від 21.08.2020, н.д. Арахамія Д.Г. та група н.д.)

Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету

В обговоренні питання взяли участь: Коболєв А.В., Южаніна Н.П., Воробей С.І., 
Железняк Я.І.

УХВАЛИЛИ:  
Розглянувши положення законопроекту слід зауважити, що проект не 

встановлює завершеного механізму правового регулювання, оскільки містить 
численні відсильні (бланкетні) норми до законопроекту про внесення змін до 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації 
положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (реєстр. № 
3004а), у зв’язку із чим прийняття рішення щодо проекту реєстр. № 3005а може 
прийматися виключно за результатами розгляду і прийняття проекту реєстр. № 
3004а.

За результатами обговорення, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України (щодо 
особливостей адміністрування податків за операціями, що здійснюються 
відповідно до пунктів 31 та 32 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2020 рік”) (реєстр. № 3005а) включити в порядок денний четвертої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та прийняти за основу і в 
цілому.

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні 
Верховної Ради України від Комітету визначити Голову Комітету - народного 
депутата України Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 4.

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації 
Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання 
кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу 
(реєстр. № 3039а від 28.08.2020, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Шкураков Василь Олександрович
Заступник Міністра фінансів України

В обговоренні питання взяли участь: Петруняк Є.В., Бакунець П.А., Железняк 
Я.І.
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УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з 
окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом 
Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших 
питань державного боргу (реєстр. № 3039а), включити в порядок денний 
четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та прийняти за 
основу і в цілому.

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні 
Верховної Ради України від Комітету визначити Голову Комітету - народного 
депутата України Гетманцева Д.О.

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: 
Про перегляд прийнятого рішення від 17 червня 2020 року (протокол №36) 

щодо проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор 
та лотерей (реєстр. № 2713-д)

Доповідач: Марусяк Олег Романович
Голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Воробей С.І., 
Заблоцький М.Б., Шкрум А.І.

УХВАЛИЛИ:  
Перенести розгляд питання на наступне засідання Комітету.

Рішення прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                      Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                              Мотовиловець А.В.

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000006743D0087F6A301
Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2020/165718 від 23.09.2020


