
ІНФОРМАЦІЯ 

про  роботу Комітету Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

за 2 сесію дев’ятого скликання 

 

За період роботи другої сесій Верховної Ради України дев’ятого скликання 

Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики було проведено 23 

засідання Комітету, на яких було розглянуто 139 питань порядку денного.  

Особливої уваги заслуговують проведення тих засідань Комітету, на яких 

слухали:  

13 листопада 2019 року інформацію Голови Державної податкової служби 

України Верланова С.О. щодо організації та результатів роботи Державної 

податкової служби; 

30 жовтня та 11 грудня 2019 року інформацію Голови Державної митної 

служби Нефьодова М.Є. про організацію роботи, проблемні питання діяльності 

митних органів та перші результати роботи Державної митної служби. 

27 листопада 2019 року відбулося виїзне засідання Комітету з питань 

фінансів, податкової та митної політики спільно з Правлінням Національного 

банку України, на якому обговорювався поточний стан банківського сектору 

України та ключові напрямки діяльності Національного банку України, а також 

в рамках контрольних функцій Комітету розглянуто звіт про запровадження 

заходів захисту відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції». 

Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики було оголошено конкурсний відбір на вакантні посади членів 

наглядових рад ПАТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк», на який подало заявки 

88 кандидатур, а також оголошено конкурсний відбір до Ради Національного 

банку України, на який подало заявки 23 кандидатури. Відповідно, 16 жовтня 

2019 року було проведено спеціальне відкрите засідання Комітету, на якому у 

відкритому режимі відбулося обговорення кандидатур до Ради Національного 

банку України. 

До Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики за період 

другої сесії дев’ятого скликання було зареєстровано та надійшло на 

опрацювання 268 законопроектів, щодо яких Комітет визначений головним. 

Розглянуто на засіданнях Комітету та внесено на розгляд Верховної Ради 

України 67 законодавчих актів з попереднім висновком головного Комітету, 

втратили актуальність та знято з розгляду 49 законопроектів.  

 

 За результатами розгляду Верховною Радою України прийнято в цілому 

Закони і Постанови: 

1. Постанова про звільнення з посади члена Ради Національного банку 

України Милованова Т.С., (реєстр. № 2004), № 30-IX від 03.09.2019. 



2. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування 

застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних 

засобів на митну територію України, (реєстр. № 1030), № 73-IX від 12.09.2019. 

3. Про режим спільного транзиту та запровадження національної 

електронної транзитної системи, (реєстр. № 1082), № 78-IX від 12.09.2019. 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг, 

(реєстр. № 1069-2), № 79-IX від 12.09.2019. 

5. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

процедури проведення фінансової реструктуризації, (реєстр. № 1070), № 112-IX 

від 19.09.2019. 

6. Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної 

звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування і податку на доходи фізичних осіб, (реєстр. № 1057), № 115-IX від 

19.09.2019. 

7. 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, (реєстр. № 1072), № 116-IX від 

19.09.2019. 

8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 

прав споживачів фінансових послуг, (реєстр. № 1085-1) № 122-IX від 20.09.2019. 

9. 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, 

(реєстр. № 1053-1), № 128-IX від 20.09.2019. 

10. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації 

розрахунків у сфері торгівлі і послуг, (реєстр. № 1073), № 129-IX від 20.09.2019. 

11. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих економічних операторів, (реєстр. №1048), № 

141-IX від 02.10.2019. 

12. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, реєстр.№1049.  

 13. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, (реєстр.№1051), № 190-IX 

від 04.10.2019.  
14. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон 

України, (реєстр.№1230), № 202-IX від 17.10.2019. 

15. Постанова про зміну у складі Ради Національного банку України, 

(реєстр. № 2400), № 270-IX від 07.11.2019. 

16. Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на 

митну територію України та проведення першої державної реєстрації 

транспортних засобів" щодо міжнародних екологічних вимог для деяких 

транспортних засобів, (реєстр. № 2078-1), № 313-IX від 03.12.2019. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/313-IX


17. Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового 

кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань 

України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за 

Протоколом про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої, (реєстр.№ 2359-1), № 314-IX від 03.12.2019. 

18.  Про внесення змін до деяких законів 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), (реєстр. № 2102), 

№ 322-IX від 03.12.2019. 

19. 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), 

(реєстр.№ 2103), № 323-IX від 03.12.2019. 

20. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення 

сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані 

громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, (реєстр. № 2439), № 344-IX від 

05.12.2019. 

21. 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, (реєстр. № 2047-д), № 354-IX  від 

05.12.2019. 
22. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, (реєстр.№ 2179), № 361-IX від 

06.12.2019. 

23. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного 

податку), (реєстр № 2317), № 391-IX від 18.12.2019 

24. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового 

порядку застосування статей 470 та 481 (реєстр. № 2288), № 395-IX від 

19.12.2019. 

25. Постанова про визначення представника Верховної Ради України до 

складу конкурсної комісії з визначення складу наглядової ради приватного 

акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" (реєстр. № 2401), № 

406-IX від 19.12.2019. 
26. Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із 

вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо 

вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу (реєстр.№ 2358), № 

425-IX від 20.12.2019. 

27. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких 

інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи 

(реєстр. № 2318-1). 

https://zakon.rada.gov.ua/go/322-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/323-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/344-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/354-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/361-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/391-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/395-IX


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

щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві (реєстр. № 1209-1).  

29. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві (реєстр. № 1210). 

 

Прийняті за основу: 

1. Проект Закону про державне регулювання діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор, (реєстр. № 2285-д); 

2. Проект Закону про захист прав та законних інтересів боржників при 

здійсненні колекторської діяльності, (реєстр. № 2133); 

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

щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 

інструментів, (реєстр. № 2284); 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної 

політики, (реєстр. № 2419); 

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-

підприємців, (реєстр. № 2524); 

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, 

які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для 

закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету, (реєстр. № 

2539); 

7. Проект Закону про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу 

України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування 

надрами для видобування бурштину, (реєстр. № 2241); 

 

Підготовлені до розгляду Верховною Радою України: 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону 

України "Про споживче кредитування", (реєстр. № 1109); 

2. Проект Закону про фінансовий лізинг, (реєстр. № 1111); 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо 

усунення дискримінації за колом платників), (реєстр. № 2166); 

4. Проект Закону про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу 

України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування 

надрами для видобування бурштину, (реєстр. № 2241); 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки і 

банківську діяльність" (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку), 

(реєстр. № 2385). 

 

 



Проведені Круглі столи: 

-  16 вересня 2019 року під головуванням Голови Комітету Гетманцева Д.О. 

проведено круглий стіл з обговорення законопроектів про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законів України щодо детінізації 

розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. №№ 1053-1, 1073); 

- проведено круглий стіл з обговорення законопроектів про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві (реєстр. №№ 1209, 1210) в частині блоку питань 

BEPS (у т.ч. трансфертного ціноутворення, діяльності контрольованих 

іноземних компаній);  

- 17 вересня 2019 року під головуванням Голови Комітету Гетманцева Д.О. 

проведено круглий стіл з обговорення законопроектів про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законів України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві (реєстр. №№ 1209,1210) в частині блоку питань 

адміністрування, податкових перевірок та відповідальності; 

- 27 вересня 2019 року під головуванням Голови Комітету Гетманцева Д.О. 

та за участі Міністерства фінансів України проведено круглий стіл з обговорення 

пропозицій реалізації майбутньої податкової реформи; 

- 5 листопада 2019 року під головуванням Голови Комітету Гетманцева 

Д.О. та голови підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання 

Аллахвердієвої І.В. проведено круглий стіл з обговорення ініціатив бізнесу щодо 

впровадження реєстрації товарно-транспортних накладних;  

- 7 листопада 2019 року під головуванням Голови Комітету Гетманцева та 

за ініціативи голови підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної 

стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав 

споживачів фінансових послуг Бєлькової О.В. проведено круглий стіл із 

представниками бізнесу щодо спрощення регуляцій бізнесу в частині 

прискореної амортизації та змін до обов"язкових видів страхування; 

- 19 листопада 2019 року - за ініціативи першого заступника Голови 

Комітету Ярослава Железняка проведено засідання «круглого столу» на тему: 

«Е-кабінет платника податків 2.0: як зробити справді зручний, справді сервіс»; 

- 13 грудня 2019 року - Круглий стіл «Штрафні санкції vs Реєстрація 

податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних» під 

головуванням Голови Комітету Гетманцева Д.О.; 

- 13 січня 2020 року за ініціативи голови підкомітету з питань банківської 

діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України 

та захисту прав споживачів фінансових послуг Бєлькової О.В. -  круглий стіл 

щодо регулювання товарних ринків в рамках законопроекту реєстр. № 2284 

(щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 

інструментів); 

- 20 січня 2020 року відбувся круглий стіл щодо обговорення деяких питань 

законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 

інструментів", (реєстр. № 2284), а саме: корпоративне управління у професійних 



учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків та приватне 

розміщення цінних паперів – шляхи дерегуляції; 

- 23 січня 2020 року - круглий стіл щодо обговорення деяких питань 

законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 

інструментів", (реєстр. № 2284), а саме: інфраструктурні облігації та 

стимулювання випусків іпотечних облігацій; 

           - 23 січня 2020 року - круглий стіл щодо обговорення деяких питань 

законопроекту "Про Митний тариф України", реєстр. № 2482 від 21.11.2019 року. 

 

У Комітеті було проведено велику кількість робочих груп, при підготовці 

законопроектів до розгляду у першому та другому читаннях: 

 

Реєстр. 

№ 

Назва законопроекту Кількість 

пропозицій 

Кількість 

роб. груп 

1030 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відтермінування 

застосування штрафних санкцій за 

порушення порядку ввезення транспортних 

засобів на митну територію України 

3 3 

1048 Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань функціонування 

авторизованих економічних операторів 

75 7 

1049 Про внесення змін до деяких законів України 

щодо запровадження єдиного рахунку для 

сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування  

8  

 

 

7 

1051 Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо запровадження єдиного 

рахунку для сплати податків і зборів, єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

8 

1085-1 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту прав споживачів 

фінансових послуг 

44 7 

1230 Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо захисту прав інтелектуальної 

власності під час переміщення товарів через 

митний кордон України 

26 4 

1209-1 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві  

141 1 

1208-2 Про Бюро фінансових розслідувань  676 27 



1210 

1210-1 

Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві  

2200 80 

2047-д Проект Закону 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 

1001 5 

2103 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) 

12 2 

2102 Про внесення змін до деяких законів 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) 

3 5 

2179 Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення  

1402 10 

2133 Про захист прав та законних інтересів 

боржників при здійсненні колекторської 

діяльності 

192 2 

2288 Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо тимчасового порядку 

застосування статей 470 та 481 

17 5 

2317 Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів 

України (щодо покращення адміністрування 

акцизного податку) 

119 2 

2318-1 Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законів України у 

зв'язку з проведенням адміністративної 

реформи 

116 4 

 

При підготовці проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків 



фінансових послуг, (реєстр. № 1069-2) формальну кількість поправок до 

законопроекту зазначити неможливо, оскільки законопроект був прийнятий в 

першому читанні та в цілому. Натомість, по суті кількість змін попередньої 

редакції законопроекту (під реєстр. № 1069) була значно більшою за 100 

пропозицій. 

Під час опрацювання проекту Закону про державне регулювання діяльності 

щодо організації та проведення азартних ігор, (реєстр. № 2285-д), який 

прийнятий за основу, було проведено 5 робочих груп та розглянуто 10 

альтернативних законопроектів, положення яких частково враховано у 

доопрацьованому проекті Закону про державне регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних ігор під (реєстр. № 2285-д), але разом з тим 

надійшло додаткових 7 пропозиції від народних депутатів, які були також 

враховані по суті.  

 

До секретаріату Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 

за другу сесію надійшло на опрацювання 3565 документів, 227 звернень 

громадян та 11 інформаційних запитів. Станом на 29 січня 2020 року на розгляді 

у Комітеті знаходиться 164 законопроекти, з опрацювання яких, Комітет 

визначено головним. 
 

Станом на 29.01.2020 


