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Р І Ш Е Н Н Я

Про відбір представників Верховної Ради України до складу 
комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро 
економічної безпеки України за поданням Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики

Комітет Верховної Ради України з питань з питань фінансів, податкової 
та митної політики (далі - Комітет) на своєму засіданні 28 квітня 2021 року 
(протокол № 64) розглянув питання про визначення представників Верховної 
Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 
Директора Бюро економічної безпеки України за поданням Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Відповідно до Закону України «Про Бюро економічної безпеки 
України» передбачено конкурсний порядок призначення Директора Бюро 
економічної безпеки України.

Організацію та проведення конкурсного відбору на посаду Директора 
Бюро економічної безпеки України здійснює конкурсна комісія, до складу якої 
входять:

- три особи, визначаються Радою національної безпеки і оборони 
України;

- дві особи, визначаються Верховною Радою України за поданням 
комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать 
питання системи оподаткування;

- одна особа, визначаються Верховною Радою України за поданням 
комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать 
питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-
розшукової діяльності.

- три особи, визначаються Кабінетом Міністрів України. 
Згідно абзацу п’ятого частини третьої статті 15 Закону України «Про 

Бюро економічної безпеки України» кандидатури осіб для призначення 
Верховною Радою України обираються з представників громадських 
об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій 
роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які 
зареєстровані в установленому порядку та пройшли обговорення на 
спеціальному відкритому засіданні комітету Верховної Ради України, до 
предмета відання якого належать питання системи оподаткування.

Керуючись абзацом третім частини третьої статті 15 Закону України 
«Про Бюро економічної безпеки України» Комітет на своєму спеціальному 
відкритому засіданні розглянув кандидатури осіб, подані громадськими 
об’єднаннями, професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, 
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організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, недержавними засобами 
масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку.  

Враховуючи зазначене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати визначити до складу комісії з проведення конкурсу 
на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України за поданням 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики таких осіб:

Рубаненко Людмилу Василівну - представника Всеукраїнської 
громадської організації «Спілка податкових консультантів України» (за 
згодою); 

Шевченко Галину Юріївну - представника Національної асоціації 
адвокатів України (за згодою).

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект постанови 
Верховної Ради України «Про визначення представників Верховної Ради 
України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 
Директора Бюро економічної безпеки України за поданням Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики» 
прийняти у цілому. 

3. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити Голову Комітету народного депутата України                   
Гетманцева Д.О.
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