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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 №  85

 
                                                                                             15 грудня 2021 р. 

 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 – Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., 
Герега О.В., Гетманцев Д.О., Дубінський О.А.,  Іванчук А.В., Железняк Я.І., 
Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О., Кінзбурська В.О., Ковальчук О.В., Ковальов 
О.І., Кулініч О.І., Ніколаєнко А.І.,  Леонов О.О., Ляшенко А.О.,  Марусяк О.Р., 
Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Холодов А.І., 
Устенко О.О., Шкрум А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., Володіна 
Д.А., Воронько О.Є., Горват Р.І., Козак Т.Р., Колісник А.С., Палиця І.П., Солод 
Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Заступник Голови НБУ Шабан О.
Заступник Міністра АПК Дзюба Т.
В.о. Голови ДПС України Тітарчук М.І.
В.о. першого заступника Голови ДПС України Бугасов В.М.
Директор Департаменту методології Куц М.О.
Перший заступник Міністра інфраструктури України Шкураков В.О.
Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Гусєв Ю.В.
Директор з правових питань ДК «Укроборонпром» Федорчук Д.Е.
Державне агентство лісових ресурсів України: 
Перший заступник Голови Держлісагентства Пунь В.Т.
Представники Офісу Генерального прокурора: Літвінова В.В. - заступник 
керівника спеціалізованої екологічної прокуратури та Калінін Є.В.
Голова АМКУ, державний уповноважений Піщанська О.С.
Заступник Голови АМКУ, державний уповноважений Коноплянко А.О.
Представники міністерств та відомств.
У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати обов’язки 
секретаря на засіданні Комітету доручено н.д. Василевській-Смаглюк О.М.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
платіжних послуг) (реєстр. № 4366 від 12.11.2020, н.д. Василевська-Смаглюк 
О.М. та група народних депутатів).
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
функціонування та обігу аграрних розписок (реєстр. № 2805 доопрацьований, 
повторне перше читання), перегляд рішення від 16.11.2020.
3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування Харківського державного авіаційного виробничого підприємства 
(реєстр. № 5800 від 19.07.2021, н.д. Копитін І.В. та група народних депутатів).
4. Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради 
України на 2022 рік.
5. Затвердження рішення Комітету про результати заслуховування члена 
Наглядової Ради Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний 
банк України" Терентьєва Юрія Олександровича щодо інформації, яка з’явилась 
у засобах масової інформації щодо відкриття генеральної кредитної угоди ТОВ 
"Оптова мережа 2011" та ТОВ "Славіан".
6. Заслуховування Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України Магомедова Руслана Садрудиновича щодо фунціонування ринку 
необробленої деревини, зокрема, ситуації, яка склалася з видачою ліцензій на 
провадження професійної  діяльності  на організованих товарних ринках.
7. Заслуховування в.о. Голови Державної податкової служби України Тітарчука 
М.І., директора Бюро економічної безпеки України Мельника В.І. та першого 
заступника Голови Державної митної служби Щуцького О.Г. щодо планування 
та організації роботи з виявлення та припинення фактів реалізації технічно 
складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, без видачі 
фіскальних чеків та фактів незаконного ввезення таких товарів.

За пропозицією народного депутата України Кінзбурської В.О. проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (реєстр. № 
5800 від 19.07.2021) знято з порядку денного.

На прохання Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України Магомедова Р.С. перенесли шосте питання порядку денного на 
наступне засідання Комітету.

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

Доручення Голови Комітету
Доручити голові підкомітету з питань оподаткування  доходів фізичних осіб, 
єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та інших нарахувань на фонд оплати праці Діденко Ю.О. створити 
робочу групу з питань напрацювання законопроекту щодо внесення змін до 
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
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торгівлі, громадського харчування та послуг» задля пошуку балансу між 
інтересами держави та малого бізнесу, до якої долучити усіх бажаючих народних 
депутатів - членів Комітету та представників реального сектору фізичних осіб –
підприємців.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
платіжних послуг) (реєстр. № 4366 від 12.11.2020, н.д. Василевська-Смаглюк 
О.М. та група народних депутатів).

Доповідач: Василевська-Смаглюк О.М. 
народний депутат України, голова підкомітету

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І., Шабан О.

УХВАЛИЛИ: 
1. рекомендувати Верховній Раді України:

а. проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо платіжних послуг) (реєстр. № 4366 від 12.11.2020) за наслідками розгляду 
в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту 
Верховної Ради України, прийняти за основу;

b. надати  доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики при підготовці до другого читання доопрацювати 
зазначений законопроект відповідно до частини першої статті 116 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо внесення змін до тексту 
проекту стосовно змін до структурних частин Податкового кодексу України, що 
не були предметом розгляду в першому читанні, Кодексу адміністративного 
судочинства України, законів України «Про платіжні послуги», «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 
«Про виконавче провадження», «Про споживче кредитування», «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг», «Про збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування».

2. Співдоповідачем від Комітету при розгляді законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата 
України Василевську-Смаглюк О.М.

Голосування:
 «за» - 19, «проти» - 1, «утримався» - немає.

 Прийнято.

Голосування про повернення до розгляду законопроекту реєстр. № 2805-д:
 «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.



4

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо функціонування та обігу аграрних розписок (реєстр. № 2805 
доопрацьований, повторне перше читання), перегляд рішення від 16.11.2020.

Доповідач: Ніколаєнко Андрій Іванович
народний депутат України, голова підкомітету

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П., Лібанов 
М.О.
УХВАЛИЛИ:  

1. Переглянути рішення Комітету від 16 листопада 2021 року (протокол 
засідання № 51) щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про 
аграрні розписки" та деяких інших законодавчих актів України щодо 
функціонування та обігу аграрних розписок.

2.  Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про аграрні розписки" та деяких 
інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних 
розписок законопроект на заміну раніше поданого законопроекту
(реєстр. № 2805-д від 19.11.2020).

3. Рекомендувати за наслідками розгляду в повторному першому читанні 
прийняти законопроект, поданий на заміну, за основу.

4.  Доповідати позицію Комітету щодо зазначеного питання доручити 
народному депутату України – Голові Комітету Гетманцеву Д.О.

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

Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:  
про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової 
та митної політики до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради 
України на 2022 рік.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Дубінський О.А., Рєпіна 
Е.А., Васильченко Г.І., Василевська-Смаглюк О.М., Южаніна Н.П., 
представники міністерств.

УХВАЛИЛИ: затвердити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики до проекту Плану законопроектної 
роботи Верховної Ради України на 2022 рік з урахуванням пропозицій народних 
депутатів України та представників міністерств. (додається до протоколу)

Голосування: 
«за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».
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4. СЛУХАЛИ:  
Затвердження рішення Комітету про результати заслуховування члена 
Наглядової Ради Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний 
банк України" Терентьєва Юрія Олександровича щодо інформації, яка з’явилась 
у засобах масової інформації щодо відкриття генеральної кредитної угоди ТОВ 
"Оптова мережа 2011" та ТОВ "Славіан".

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Дубінський О.А., Іванчук 
А.В.

Голосування: 
«за» - 9, «проти» - немає, «утримався» - 6.

Не прийнято.
УХВАЛИЛИ:  перенести прийняття рішення по даному питанню на наступне 
засідання Комітету.

5. СЛУХАЛИ:  
в.о. Голови Державної податкової служби України Тітарчука М.І., директора 
Бюро економічної безпеки України Мельника В.І. та першого заступника Голови 
Державної митної служби Щуцького О.Г. щодо планування та організації роботи 
з виявлення та припинення фактів реалізації технічно складних побутових 
товарів, що підлягають гарантійному ремонту, без видачі фіскальних чеків та 
фактів незаконного ввезення таких товарів.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Дубінський О.А., Холодов 
А.І., Герега О.В., Ковальчук О.В., Леонов О.О.

УХВАЛИЛИ:  підготувати рішення Комітету по даному питанню на наступне 
засідання Комітету, а також запросити керівника ДМСУ для надання інформації 
щодо виконання рішення Комітету від 30.11.2021.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                               Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                  Василевська-Смаглюк О.М.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000C52065008BB2E602
Дійсний до: 21.12.2022 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2021/403212 від 23.12.2021


