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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 №  75 
 

                                                                                             7 вересня 2021 р. 
 15.30 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 – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., Васильченко 
Г.І., Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Железняк Я.І., 
Іванчук А.В.,  Дубінський О.А., Заблоцький М.Б., Горват Р.І., Герега О.В., 
Діденко Ю.О.,   Ковальчук О.В.,  Кінзбурська В.О., Ковальов О.І., Колісник А.С., 
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., 
Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Козак Т.Р., Кулініч О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Заступник Міністра фінансів України Драганчук Ю.О. 
В.о. директора Департаменту організації митного контролю та оформлення Гоя 
О.В.
Начальник управління митних платежів Департаменту митних платежів,  
контролю митної вартості та митно –тарифного регулювання ЗЕД Мальнов В.С.
Заступник директора департаменту методології ДПС Тимошенко С.П.
Заступник Голови НБУ Гелетій Ю.І.
Заступник Голови НБУ Ніколайчук Сергій.
Директор департаменту ОП Олійник Дмитро.
Заступник Голови АТ «Ощадбанк» Тютюн Антон.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати 
обов’язки секретаря на засіданні Комітету доручено члену Комітету 
Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних 
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поштових та експрес-відправленнях) (реєстр. № 4278 від 28.10.2020, н.д. Сова 
О.Г. та група народних депутатів), друге читання, перегляд рішення Комітету.
2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 
оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) 
у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та 
порядку їх декларування) (реєстр. № 4279 від 28.10.2020, н.д. Сова О.Г. та група 
народних депутатів), друге читання, перегляд рішення Комітету.
3.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих 
питань діяльності Національного банку України (реєстр. № 5850 від 17.08.2021, 
н.д. Гетманцев Д.О. та група народних депутатів)
4.  Проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і 
валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду 
(реєстр. № 5851 від 17.08.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних депутатів)
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. 
№ 5542-1 від 28.05.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних депутатів), друге 
читання.

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

Голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що 
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-
відправленнях) (реєстр. № 4278).

Голосування: «за» - 26, рішення прийнято «одноголосно».

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях) (реєстр. № 4278 від 
28.10.2020, н.д. Сова О.Г. та група народних депутатів), друге читання, перегляд 
рішення Комітету.

Доповідач: голова підкомітету Сова Олександр Георгійович 

В обговоренні питання взяли участь: Дубінський О.А., Гетманцев Д.О., Шкрум 
А.І., Устенко О.О., Холодов А.І.
УХВАЛИЛИ:  

1. Переглянути висновок Комітету від 25 лютого 2021 року (протокол № 57) 
на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються 
(пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях) (реєстр. № 
4278), відхиливши раніше враховані пропозиції № 55 та № 56, врахувавши нові 
пропозиції № 50 та № 57, і врахувавши пропозиції № 53, № 66 частково.
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2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що 
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-
відправленнях) (реєстр. № 4278) прийняти в другому читанні та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України 
Сову О.Г. – Голову підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голосування: «за» - 30, рішення прийнято «одноголосно».

Голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін 
до Митного кодексу України (щодо оподаткування митними платежами товарів, 
що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, 
міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування) (реєстр. № 
4279 від 28.10.2020, н.д. Сова О.Г. та група народних депутатів).

Голосування: «за» - 27, рішення прийнято «одноголосно».

2. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) 
у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та 
порядку їх декларування) (реєстр. № 4279 від 28.10.2020, н.д. Сова О.Г. та група 
народних депутатів), друге читання, перегляд рішення Комітету.

Доповідач: голова підкомітету Сова Олександр Георгійович 

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Драганчук Ю.О., Гетманцев 
Д.О., Устенко О.О., Мотовиловець А.В.

УХВАЛИЛИ:  
1. Переглянути висновок Комітету від 25 лютого 2021 року (протокол 

№57) на проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
(щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються 
(пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-
відправленнях та порядку їх декларування) (реєстр. №4279), врахувавши 
частково раніше враховану пропозицію № 125 та врахувавши нову пропозицію 
№126 в порівняльній таблиці до другого читання, а також врахувавши 
редакційно раніше відхилену пропозицію № 71 шляхом внесення змін до частини 
сьомої статті 236 Митного кодексу України.
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2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються 
(пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-
відправленнях та порядку їх декларування) (реєстр. №4279) прийняти в другому 
читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – Голову 
підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики. 

Голосування: 
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань діяльності Національного банку України (реєстр. № 5850 від 
17.08.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних депутатів)

Доповідач: Голова підкомітету Іванчук Андрій Володимирович 

В обговоренні питання взяли участь: Ніколаєнко А.І., Драганчук Ю.О., Гелетій 
Ю.І., Шкрум А.І., Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо окремих питань діяльності Національного банку України (реєстр. № 5850 
від 17.08.2021), внесений народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та 
іншими, включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання.

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти 
його за основу, скоротивши строк подання поправок і пропозицій суб'єктів 
права законодавчої ініціативи наполовину.

2. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Іванчука А.В.

Голосування: 
«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про 
валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного 
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нагляду (реєстр. № 5851 від 17.08.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних 
депутатів)

Доповідач: Голова підкомітету Іванчук Андрій Володимирович 

В обговоренні питання взяли участь: Ніколаєнко А.І., Драганчук Ю.О., Гелетій 
Ю.І., Шкрум А.І., Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення зміни до статті 11 Закону України 

"Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів 
валютного нагляду (реєстр. № 5851 від 17.08.2021), внесений народними 
депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими, включити до порядку 
денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти 
його за основу, скоротивши строк подання поправок і пропозицій суб'єктів 
права законодавчої ініціативи наполовину.

2. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Іванчука А.В.

Голосування: 
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.
5. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. 
№ 5542-1 від 28.05.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних депутатів), друге 
читання.

Доповідач: Голова підкомітету Іванчук Андрій Володимирович 

В обговоренні питання взяли участь: Тютюн А., Железняк Я.І., Южаніна Н.П., 
Гелетій Ю.І.,  Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:  

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. Загалом до 
законопроекту надійшло 246 пропозицій та поправок народних депутатів 
України, з яких 54 враховано (в тому числі частково та редакційно), 192 – 
відхилено.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пункту 4 частини 
першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про 
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комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Закону 
України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання викладені вище пропозиції, що 
були подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України 
"Про комітети Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці, 
наданій на засіданні Комітету за №№ 9, 11, 13, 27, 153, 155, 156, 169, 228, 236 та 
244;

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету;

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. № 5542-1) 
прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними 
правками;

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Іванчука А.В.

Голосування: 
«за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 3.

Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                           Гетманцев Д.О.

Секретар  засідання
народний депутат України                                                     Мотовиловець А.В.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Мотовиловець Андрій Вікторович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002EE32E00FFD88E00
Дійсний до: 21.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2021/292253 від 21.09.2021


