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ГОЛОВУЄ  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.  

  

ПРИСУТНІ: члени Комітету –Железняк Я.І., Абрамович І.О., Дубінський О.А., 

Ковальчук О.В., Холодов А.І., Аллахвердієва І.В., Бєлькова О.В., Василевська-

Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Діденко Ю.О., 

Заблоцький М.Б., Колісник А.С., Ковальов О.І., Леонов О.О., Ляшенко А.О., 

Марусяк О.Р., Ніколаєнко А.І., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., Южаніна 

Н.П. 

ВІДСУТНІ: Палиця І.П.,  Герега О.В., Горват Р.І., Кінзбурська В.О., Козак Т.Р., 

Кулініч О.І.,  Петруняк Є.В., Солод Ю.В.  

ЗАПРОШЕНІ:  

ПІБ Організація, посада 

Смолій Яків Васильович Голова Національного банку України  

Маркарова Оксана Сергіївна Міністр фінансів України 

Верланов Сергій Олексійович Голова податкової служби 

Бевз Олександр Олександрович  

 

директор департаменту ліцензування 

Національного банку України 

Романюк Юрій Петрович  

 

директор департаменту прогнозування 

доходів бюджету та методології 

бухгалтерського обліку Міністерства 

фінансів України 

Овчаренко Віктор Петрович   

 

в.о. директора департаменту податкової 

політики та нагляду за фіскальними 

органами Міністерства фінансів України  



Москаленко Олександр Петрович  директор департаменту митної політики 

Міністерства фінансів України  

Куц Мар’яна Олегівна   

 

директор департаменту методологічної та 

нормотворчої роботи  Державної 

фіскальної служби України  

Калєніченко Наталія Григорівна  директор департаменту обслуговування 

платників Державної фіскальної служби 

України 

Поїзд Василь Петрович   
 

директор департаменту організації 

протидії митним правопорушенням та 

міжнародної взаємодії Державної 

фіскальної служби України  

Войцещук Андрій Дмитрович   
 

директор департаменту організації 

митного контролю та оформлення 

Державної фіскальної служби України  

Серебрянський  Дмитро 

Миколайович  

директор департаменту моніторингу 

ризикових операцій та доходів  Державної 

податкової служби України 

Свіца Роман Вікторович   начальник управління адміністрування 

єдиного внеску, методології та розгляду 

звернень платників податків Державної 

податкової служби  

Артемчук Наталія Олексіївна Європейська бізнес асоціація  

менеджер податкового комітету 

Бондарєв К.А. - народний депутат України. 

Журжій А.В. - народний депутат України 8 скликання. 

Помічники-консультанти народних депутатів, ЗМІ, громадські організації та ін.  

  

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 

І.П., повноваження секретаря Комітету під час засідання покладені на народного 

депутата України Леонова О.О. 

Перед розглядом питань порядку денного до новообраних народних 

депутатів з привітальним словом звернулися Голова Національного банку 

України Смолій Я.В. та Міністр фінансів України Маркарова О.С. 

Порядок денний засідання Комітету затверджено «одноголосно» з 

додатковим включенням до порядку денного законопроектів реєстр. №№ 1085-

1, 1069-2, 1053-1.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстр № 1085 від 29.08.2019, 

народні депутати України Гетманцев Д.О., Фролов П.В., Юраш С.А.)  

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11153


Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстр № 1085-1 від 06.09.2019, 

народні депутати України Леонов О.О., Володіна Д.А.)  

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

вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації (реєстр. 

№1070 від 29.08.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., Криклій В.А., 

Струневич В.О., Дубнов А.В., Фролов П.В., Петруняк Є.В., Василів І.В., Костін 

А.Є.)  

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

удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг 

(реєстр. № 1069 від 29.08.2019, народні депутати України Малюська Д.Л., 

Медяник В.А., Мурдій І.Ю., Підласа Р.А., Фролов П.В.)  

 

Проект Закону про консолідацію повноважень нагляду над небанківськими 

фінансовими установами (реєстр. № 1069-1 від 03.09.2019, народний депутат 

України Бондарєв К.А.) 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг 

(реєстр. № 1069-2 від 06.09.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., 

Дубінський О.А.) 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку 

ввезення транспортних засобів на митну територію України (реєстр. №1030 від 

29.08.2019, Президент України) 

 

5. Проект Закону 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 від 29.08.2019, 

народні депутати України Гетманцев Д.О., Оржель О.А., Шуляк О.О., Криклій 

В.А.,  Безгін В.Ю., Костюк Д.С., Стернійчук В.О., Струневич В.О., Кубраков 

О.М., Гурін Д.О., Дунда О.А., Гайду О.В.)  

 

6. Проект Закону 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  від 

29.08.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., Малюська Д.Л., Мурдій 

І.Ю., Медяник В.А., Шуляк О.О., Безгін В.Ю., Фролов П.В., Криклій В.А.)  

7. Проект Закону про режим спільного транзиту та запровадження національної 

електронної транзитної системи (реєстр. № 1082 від 29.08.2019, народні 

депутати України Гетманцев Д.О., Струневич В.О., Малюська Д.Л., 

Маріковський О.В., Безгін В.Ю., Костюк Д.С., Заблоцький М.Б.) 

 



8. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких 

питань функціонування авторизованих економічних операторів (реєстр. №1048 

від 29.08.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., Малюська Д.Л., 

Шуляк О.О., Криклій В.А., Фролов П.В., Оржель О.А., Підласа Р.А.)  

 

Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів (реєстр. 

№ 1048-1 від 05.09.2019, народні депутати України Южаніна Н.П.,  Павленко 

Р.М., Княжицький М.Л., Саврасов М.В., Алєксєєв С.О., Геращенко І.В. Ар'єв В.І., 

Іонова М.М., Забродський М.В.) 

 

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 1053 

від 29.08.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., Малюська Д.Л., 

Шуляк О.О., Підласа Р.А., Кубраков О.М., Криклій В.А., Оржель О.А.)  
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг(реєстр № 1053-1 від 

06.09.2019, народні депутати України Леонов О.О., Володіна Д.А.)  

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

детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 1073  від 29.08.2019, 

народні депутати України Гетманцев Д.О., Підласа Р.А., Оржель О.А., Фролов 

П.В., Безгін В.Ю.) 

 

1. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстр № 1085 від 29.08.2019, 

народні депутати України Гетманцев Д.О., Фролов П.В., Юраш С.А.)  

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстр № 1085-1 від 06.09.2019, 

народні депутати України Леонов О.О., Володіна Д.А.)  

Доповідач:  Гетманцев Данило Олександрович  

Голова Комітету   

Співдоповідач:  Дубінський Олександр Анатолійович  

Заступник Голови Комітету   

В обговоренні питання взяли участь: Бєлькова О.В. 

УХВАЛИЛИ:   

законопроектами передбачаються такі зміни: 

1. Встановлення повноважень державних органів щодо захисту прав 

споживачів фінансових послуг та визначення принципів захисту прав 

споживачів фінансових послуг. 



Проект Закону передбачає доповнення відповідних законодавчих актів 

нормами, які надають органам, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг, чіткий перелік повноважень для реалізації завдання захисту 

прав споживачів фінансових послуг. 

Такими органами відповідно є Національний банк України, Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

2. Запровадження відповідальності фінансових установ за порушення прав 

споживачів фінансових послуг. 

Законопроект надає уповноваженим органам право застосовувати до 

фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові 

послуги, заходи впливу та накладати на посадових осіб юридичної особи або 

фізичних осіб – підприємців, які надають фінансові послуги, адміністративні 

стягнення.  

Також диспозиції відповідних норм Кодексу України про адміністративні 

правопорушення доповнені нормами, які чітко визначають певні порушення 

прав споживачів фінансових послуг як склад адміністративного 

правопорушення.  

3. Зміни до Закону України "Про споживче кредитування", якими 

передбачається розширити поняття загальних витрат за споживчим кредитом 

шляхом включення до нього усіх витрат споживача, включаючи додаткові та 

супутні послуги третіх осіб.  

Крім того, законопроектом пропонується уточнити норми Закону щодо 

укладення договору про споживчий кредит у вигляді електронного документа та 

використання електронного підпису до та під час підписання такого договору, а 

також у разі внесення змін до нього.  

4. Запровадження однакових правил для банків та небанківських установ у 

сфері реклами фінансових послуг та надання інформації про них. 

Проект Закону запроваджує однакові вимоги до реклами послуг 

(положення Закону України «Про рекламу» щодо реклами у сфері фінансових 

послуг пропонується викласти у новій редакції), до договорів про надання 

фінансових послуг, щодо розкриття інформації банками та небанківськими 

фінансовими установами та однакову відповідальність за порушення прав 

споживачів фінансових послуг. Це дозволить споживачам краще порівнювати 

різні фінансові продукти, а також створить однакові конкурентні умови для 

самих фінансових установ. 

В той же час у законопроекті реєстр. № 1085-1 від 06.09.2019, який 

створений на основі законопроекту реєстр. № 1085, за результатами робочої 

групи, яка відбулася 04.09.2019 у Комітеті за участі регуляторів фінансових 

ринків, профільних асоціацій, експертів, представників громадських об’єднань, 

а також представників міжнародних фінансових організацій, враховано низку 

змін до тексту законопроекту реєстр. № 1085: 

1. Із законопроекту виключені додатки 2 та 3, якими передбачалося 



закріпити на рівні закону формулу розрахунку реальної процентної ставки та 

таблицю визначення загальної вартості споживчого кредиту. 

Враховуючи, що нагляд над усіма кредитодавцями планується передати до 

Національного банку України, доцільніше залишити ці норми для підзаконних 

актів регулятора, а не перевантажувати Закон не дуже зрозумілими для 

споживача положеннями. 

2. Уточнені положення щодо включення до загальної вартості споживчого 

кредиту вартості послуг третіх осіб (страховики, нотаріуси, оцінювачі тощо). 

Більш чітко прописана ситуація, коли кредитодавець не володіє точною 

інформацією щодо ціни таких послуг у конкретному випадку. 

В той же час, урахування цих послуг у розрахунку загальної вартості 

споживчого кредиту важливе для споживачів для повного усвідомлення ними 

обов’язкового обсягу своїх витрат за кредитом.  

3. Також було проведено техніко-юридичне узгодження тексту 

законопроекту та усунуто певні суперечності. 

Прийняття законопроекту дозволить зміцнити довіру споживачів 

фінансових послуг до фінансового сектору, створити механізми захисту їх прав 

та інтересів, забезпечити кращу поінформованість споживачів про фінансові 

послуги, що їм пропонуються та надаються.  

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг (№ 1085-1 від 

06.09.2019), внесений народними депутатами України Леоновим О.О. та 

Володіною Д.А., прийняти за основу та в цілому. 

Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О. 

Голосування: «за» - одноголосно 

 (не голосувала н.д. Южаніна Н.П.) 

Прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації (реєстр. 

№1070 від 29.08.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., Криклій В.А., 

Струневич В.О., Дубнов А.В., Фролов П.В., Петруняк Є.В., Василів І.В., Костін 

А.Є.)  

Доповідач:  Гетманцев Данило Олександрович  

Голова Комітету   

Співдоповідач:  Дубінський Олександр Анатолійович 

Заступник Голови Комітету   

 

В обговоренні питання взяли участь: Бєлькова О.В. 

 



УХВАЛИЛИ:   

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури 

проведення фінансової реструктуризації (№ 1070 від 29.08.2019), внесений 

народними депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими, прийняти за 

основу та в цілому з урахуванням таких пропозицій Комітету:  

1. Пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції: 

«Пункт 7 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про банки 

і банківську діяльність” виключити; 

2. У пункті 5 законопроекту: 

1) підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту: 

«у частині другій статті 4 слова «Законом України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» замінити словами 

«Кодексом України з процедур банкрутства»; 

2) доповнити новими підпунктами такого змісту: 

«у першому абзаці частини першої статті 14 слова «Міністерства фінансів 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства 

юстиції України», замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної фінансової політики, центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері економічного розвитку та центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну 

політику з питань банкрутства»; 

у частині першій статті 29 слова та цифри «статтею 20 Закону України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

замінити словами та цифрами «статтею 42 Кодексу України з процедур 

банкрутства»; 

статтю 30 виключити». 

3. Доповнити законопроект новим пунктом 6 такого змісту: 

«6. Пункт 10 розділу VIII “Прикінцеві положення” Закону України “Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” 

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 32, ст. 555) 

виключити». 

Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О. 

 

Голосування: «за» - одноголосно 

Прийнято. 

3. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону про консолідацію повноважень нагляду над небанківськими 

фінансовими установами (реєстр. № 1069-1 від 03.09.2019, народний депутат 

України Бондарєв К.А.) 



Доповідач: Бондарєв Костянтин Анатолійович 

Народний депутат України 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг 

(реєстр. № 1069 від 29.08.2019, народні депутати України Малюська Д.Л., 

Медяник В.А., Мурдій І.Ю., Підласа Р.А., Фролов П.В.)  

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг 

(реєстр. № 1069-2 від 06.09.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., 

Дубінський О.А.) 

Доповідач:  Дубінський Олександр Анатолійович 

Заступник Голови Комітету 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Бєлькова О.В., Южаніна 

Н.П. 

УХВАЛИЛИ:   

Цілі зазначених альтернативних законопроектів є тотожними, маючи на 

меті докорінну зміну системи регулювання та нагляду ринків фінансових послуг 

та цінних паперів та їх консолідацію. Тобто замість трьох регуляторів ринків 

фінансових послуг пропонується залишити двох, а саме: Національний банк 

України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – в моделі, 

що пропонується законопроектами № 1069 та 1069-2, та, згідно із 

законопроектом № 1069-1, Національний банк України і єдиний наглядовий 

орган за ринками фінансових послуг та цінних паперів, до повноважень якого 

пропонується віднести функцій названих національних комісій, – Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та цінних 

паперів. При цьому, усіма трьома законопроектами запропоновані законодавчі 

механізми належних інституційних спроможностей кожного з наглядових 

органів, в яких збільшиться як кількість обʼєктів регулювання так і коло 

відповідних регуляторних та контролюючих повноважень. 

Проект Закону № 1069-2 був поданий народними депутатами України – 

членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, у тому числі, 

на підставі та з огляду на норму частини другої статті 110 Регламенту Верховної 

Ради України, якою встановлено, що "при розгляді альтернативних 

законопроектів головний комітет може рекомендувати Верховній Раді взяти за 

основу один із них або підготувати інший законопроект, який вноситься на 

розгляд Верховної Ради народними депутатами - членами цього комітету". 

Необхідно підкреслити, що даний законопроект являє собою вдосконалений 

варіант основного проекту Закону № 1069, який було доопрацьовано з 

урахуванням позицій державних органів, представників бізнес-середовища та 

громадських організації, експертів тощо. 

Даним проектом Закону запропонована ліквідація Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також 

пропонується розподіл її повноважень державного регулювання діяльності у 

небанківському фінансовому секторі між Національним банком України та 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11153


Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При цьому 

передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

здійснюватиме регулювання усіх видів діяльності стосовно цінних паперів та 

фондового ринку, а також регулювання системи накопичувального пенсійного 

забезпечення та діяльності недержавних пенсійних фондів, включаючи їх 

адміністрування. До повноважень Національного банку України, відповідно до 

положень законопроекту, пропонується віднести державне регулювання 

страхової діяльності, системи кредитної кооперації та усіх інших видів 

небанківських фінансових послуг. 

Кінцевою метою даного законопроекту є підвищення ефективності 

державної регуляторної політики у фінансовій сфері, функціональності 

нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму 

державного регулювання, зниження витрат діяльності фінансових установ, 

спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, 

забезпечення конкуренції на фінансових ринках, запобігання діяльності 

недобросовісних компаній, координованість із сучасними процесами 

реформування та дерегуляції економіки України, а також активізації розвитку 

ринків фінансових послуг. Запровадження передбачених проектом змін створить 

правове підґрунтя для припинення дублювання функцій національних 

регуляторів фінансових ринків, спрощення та прозорості прийняття 

управлінських рішень у цій сфері, покращення умов ведення бізнесу з 

одночасним посиленням відповідальності суб’єктів ринку тощо. Згідно із цими 

тезами пропонуються відповідні зміни до деяких кодексів та законів щодо 

регулювання ринків фінансових послуг, якими розширюються повноваження 

Національного банку України і Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку та змінюються механізми реалізації цих повноважень. 

Крім зазначеного, до законопроекту № 1069 надійшли зауваження та 

пропозиції від народних депутатів України, державних органів, представників 

фінансових ринків та відповідних громадських організацій. Усі найсуттєвіші 

пропозиції та критичні конструктивні зауваження були враховані у Комітеті під 

час підготовки законопроекту № 1069-2. 
 

За наслідками обговорення законопроектів, враховуючи викладене, 

Комітет  в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (реєстр. № 1069-

2 від 06.09.2019), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та 

Дубінським О.А., прийняти в першому читанні та в цілому як Закон. 

2. Доповідачем від Комітету щодо цього питань на засіданні Верховної 

Ради України визначити заступника Голови Комітету Дубінського О.А. 

3. Доручити секретаріату Комітету провести разом із відповідними 

структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України необхідні техніко-

юридичні уточнення тексту законопроекту відповідно до нормопроектувальних 

правил. 

Голосування: «за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - 2. 

Прийнято. 



4. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку 

ввезення транспортних засобів на митну територію України (реєстр. №1030 від 

29.08.2019, Президент України) 

Доповідач:  Гетманцев Данило Олександрович 

Голова Комітету   

 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Ніколаєнко А.І., 

Василевська-Смаглюк О.М., Южаніна Н.П. 

УХВАЛИЛИ:   

в результаті обговорення, народними депутатами України – членами 

Комітету було запропоновано внести зміни до назви та тексту даного 

законопроекту, зокрема: 

1) у назві законопроекту слова “деяких законодавчих актів” замінити 

словами “Митного кодексу”; 

2) розділ І  законопроекту викласти у такій редакції:  

“І. Доповнити розділ XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного 

кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 – 48, ст. 

552) пунктом 94 такого змісту: 

“94.  Тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, відновити дію пунктів 

92 та 93 цього розділу”; 

3) розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:  

“ІІ. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, особи, відповідальні за 

дотримання умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту 

щодо транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за 

кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію 

України, звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої: 

 частиною четвертою статті 469 Митного кодексу України; 

 частинами шостою та сьомою (в частині керування транспортним 

засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому 

порядку) та частинами восьмою та дев’ятою (в частині керування  транспортним 

засобом, щодо  якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом 

України) статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення». 

Враховуючи викладене, розуміючи нагальну необхідність у розв’язанні 

проблеми митного оформлення ввезених на митну територію України 

автомобілів з іноземною реєстрацією, забезпеченні дотримання всіма 

громадянами митних правил при переміщенні транспортних засобів особистого 

користування через митний кордон України у митних режимах тимчасового 



ввезення і транзиту, а також в урахуванні інтересів усіх верств населення при 

вирішенні даного питання, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування 

застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних 

засобів на митну територію України (реєстр. № 1030 від 29.08.2019), поданий 

Президентом України, прийняти за основу та в цілому, як Закон України, з 

урахуванням пропозицій народних депутатів України – членів Комітету. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити Голову Комітету Гетманцева Д.О.  

Голосування: «за» - 20, «проти» - 1, «утримався» - 3. 

Прийнято. 

5. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону 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 від 

29.08.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., Оржель О.А., Шуляк О.О., 

Криклій В.А.,  Безгін В.Ю., Костюк Д.С., Стернійчук В.О., Струневич В.О., 

Кубраков О.М., Гурін Д.О., Дунда О.А., Гайду О.В.)  

 

Про проект Закону 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  від 

29.08.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., Малюська Д.Л., Мурдій 

І.Ю., Медяник В.А., Шуляк О.О., Безгін В.Ю., Фролов П.В., Криклій В.А.)  

Доповідач:  Гетманцев Данило Олександрович 

Голова Комітету   

 Співдоповідач: Абрамович Ігор Олександрович 

Заступник Голови Комітету  

 

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Верланов С.О., Бєлькова 

О.В., Бойко Н., Журжій А.В., Заблоцький М.Б., Несходовський І.С. 

УХВАЛИЛИ:   

під час обговорення законопроекту народні депутати України – члени 

Комітету особливу увагу звернули на те, що законопроект є системно пов’язаним 

з проектом Закону (реєстр. №1072) 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, та мають 

розглядатися Верховною Радою України одночасно в одному пакеті.  

       Народні депутати – члени Комітету в цілому підтримали мету законопроекту 

щодо  зменшення для бізнесу обсягу податкової звітності, спрощення 

адміністрування контролюючими органами ЄСВ та ПДФО, та водночас, за 



наслідками обговорення прийняли рішення, що деякі його положення слід 

редакційно уточнити, а саме: 

         1) по тексту законопроекту: 

- слова: “центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну 

податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та його територіальні 

органи” замінити  словами “центральний орган виконавчої влади, який реалізує 

державну податкову політику” у відповідних відмінках; 

- слова: “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики 

з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування” замінити словами “центральний орган виконавчої влади, 

що  забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику” у 

відповідних відмінках; 

- словосполучення “звітність (відомості)” замінити на словo “звітність” у 

відповідних відмінках; 

2) у першому реченні абзацу четвертого пункту 2 статті 1 розділу І 

законопроекту слова “за основним місцем обліку” замінити словами “за місцем 

розташування”. 

       З урахуванням зазначеного Комітет вирішив: 

       1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 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 від 29.08.19р.), поданий народним 

депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України 

прийняти за основу та у цілому, як Закон України, з пропозиціями народних 

депутатів України – членів Комітету.  

        2. Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України 

визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О. Співдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує. 

 

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

Прийнято. 

 

       3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 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 від 29.08.19р.), поданий народним 

депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами 

України, прийняти за основу та у цілому, як Закон України, з пропозиціями 

народних депутатів України – членів Комітету та техніко-юридичними 

правками.  

        4. Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України 

визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О. Співдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує. 



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

Прийнято. 

6. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону про режим спільного транзиту та запровадження 

національної електронної транзитної системи (реєстр. № 1082 від 29.08.2019, 

народні депутати України Гетманцев Д.О., Струневич В.О., Малюська Д.Л., 

Маріковський О.В., Безгін В.Ю., Костюк Д.С., Заблоцький М.Б.) 

 

Доповідач:  Гетманцев Данило Олександрович 

Голова Комітету   

Співдоповідач: Ковальчук Олександр Володимирович 

Заступник Голови Комітету  

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Бєлькова 

О.В. 

УХВАЛИЛИ:   

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

режим спільного транзиту та запровадження національної електронної 

транзитної системи (реєстр. № 1082  від 29.08.2019), поданий народними 

депутатами України Гетманцевим Д.О., Струневичем В.О., Малюською Д.Л., 

Маріковським О.В., Безгіним В.Ю., Костюком Д.С., Заблоцьким М.Б., прийняти 

за основу та у цілому, як Закон України, з врахуванням наступної пропозиції 

народних депутатів України - членів Комітету: 

«Розділ VІ проекту «Прикінцеві та перехідні положення» після пункту 

п’ятого доповнити новим пунктом шостим такого змісту: 

«6. Статтю 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30 із наступними 

змінами) доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту: 

«Національний банк України має право надавати центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, інформацію про банки, 

що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську 

таємницю, у випадках, передбачених Законом України «Про режим спільного 

транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи». 

У зв'язку з цим, пункти шостий і сьомий проекту вважати пунктами сьомим і 

восьмим відповідно.» 
 

та техніко-юридичними правками. 

2.  Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України 

визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О. Співдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує.  

Голосування: «за» - одноголосно 

Прийнято. 

7. СЛУХАЛИ:   



Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких 

питань функціонування авторизованих економічних операторів (реєстр. №1048 

від 29.08.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., Малюська Д.Л., 

Шуляк О.О., Криклій В.А., Фролов П.В., Оржель О.А., Підласа Р.А.)  

Доповідач:  Гетманцев Данило Олександрович 

Голова Комітету   

Співдоповідач: Ковальчук Олександр Володимирович 

Заступник Голови Комітету  

Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів (реєстр. 

№ 1048-1 від 05.09.2019, народні депутати України Южаніна Н.П.,  Павленко 

Р.М., Княжицький М.Л., Саврасов М.В., Алєксєєв С.О., Геращенко І.В. Ар'єв В.І., 

Іонова М.М., Забродський М.В.) 

Доповідач:  Южаніна Ніна Петрівна 

Народний депутат України   

Співдоповідач: Ковальчук Олександр Володимирович 

Заступник Голови Комітету 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Бєлькова О.В., Васильченко 

Г.І., Москаленко О.П. 

УХВАЛИЛИ:   

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування 

авторизованих економічних операторів” (реєстр. № 1048 від 29.08.2019), 

внесений народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими, 

прийняти за основу та в цілому, як Закон України, з пропозиціями народних 

депутатів України - членів Комітету та техніко-юридичними правками. 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити Голову Комітету Гетманцева Д.О. Співдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує. 

 

Голосування: «за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - 2. 

Прийнято. 

8. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 1053 

від 29.08.2019, народні депутати України Гетманцев Д.О., Малюська Д.Л., 

Шуляк О.О., Підласа Р.А., Кубраков О.М., Криклій В.А., Оржель О.А.) 

  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг(реєстр № 1053-1 від 

06.09.2019, народні депутати України Леонов О.О., Володіна Д.А.)  

Доповідач:  Гетманцев Данило Олександрович 



Голова Комітету   

Співдоповідач: Железняк Ярослав Іванович 

Перший заступник Голови Комітету  

 

В обговоренні питання взяли участь: Громико О., Южаніна Н.П., Журжій А.В., 

Верланов С.О., Бєлькова О.В., Ніколаєнко А.І., Гетьман О. 

УХВАЛИЛИ:   

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації 

розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. №1053-1 від 06.09.2019), поданий 

народними депутатами України Леоновим О.О. та Володіной Д.А., прийняти за 

основу та у цілому як Закон України з техніко-юридичними правками. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити Голову Комітету Гетманцева Д.О. 

 

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

Прийнято. 

9. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 1073  від 29.08.2019, 

народні депутати України Гетманцев Д.О., Підласа Р.А., Оржель О.А., Фролов 

П.В., Безгін В.Ю.) 

Доповідач:  Гетманцев Данило Олександрович 

Голова Комітету   

Співдоповідач: Железняк Ярослав Іванович 

Перший заступник Голови Комітету  

В обговоренні питання взяли участь: Громико О., Южаніна Н.П., Журжій А.В., 

Верланов С.О., Бєлькова О.В., Ніколаєнко А.І., Гетьман О. 

УХВАЛИЛИ:   

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в 

сфері торгівлі і послуг» (реєстр. №1073 від 29.08.2019), поданий народними 

депутатами України Гетманцевим Д.О., Підласою Р.А, Оржелем О.А. та іншими, 

прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичними правками та такими 

пропозиціями: 

- у пункті 1 розділу І проекту закону (про внесення змін до підпункту 

14.1.278. пункту 14.1 статті 14) слова "збору, та використання" замінити словами 

"збору, зберігання та використання"; 

- по всьому тексту проекту закону словосполучення "визначених за даними 

СОД РРО" виключити; 



- у абзаці четвертому пункту 17 розділу І проекту закону (щодо внесення 

змін до пункту 53 підрозділу 10 розділу XX) слова "Тимчасово з 01 січня до 31 

грудня 2020 року" замінити словами "Тимчасово до 31 грудня 2020 року"; 

- у пункті другому розділу ІІ проекту закону слова "протягом 6 місяців" 

замінити словами "протягом 3 місяців". 

2. Доповідачем законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити Голову Комітету Гетманцева Д.О. Співдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує. 

 

Голосування: : «за» - 21, «проти» - 1, «утримався» - 2. 

Прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                                                           Гетманцев Д.О. 

 

  

 

Секретар Комітету                                                          Палиця І.П.  

 


