
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комітету Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

    (вул. Липська, 3, зал №2) 

 

6 листопада 2019 року 

11.00 год. 

Для включення до порядку денного 

 

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

спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів 

(реєстр. № 2284 від 17.10.2019, поданий н.д. України Гетманцевим Д.О. та групою 

народних депутатів) 

2. Проект Закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та 

проведення азартних ігор (реєстр. № 2285 від 17.10.2019, Кабінет Міністрів України) 

3. Проект Закону України «Проект Закону 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», поданий н.д. України Гетманцевим Д.О. та Устенком 

О.О.,  реєстр. №2359 від 31.10.2019 р.  

4. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

скасування військового збору», поданий н.д. України Дубінським О.А., реєстр. 

№2252 від 10.10.2019 р.   

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

диференціації ставки військового збору», поданий н.д. України Савчук О.В, реєстр. 

№2252-1 від 25.10.2019 р. 

Проект Закону «Про внесення зміни до під розділу 10 розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо скасування військового збору», 

поданий н.д. України Королевською Н.Ю., Солодом Ю. В., реєстр. №2252-2 від 

25.10.2019р.  

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

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

справедливості справляння єдиного соціального внеску) (реєстр. № 2190 від 

30.09.2019, поданий н.д. України Гетманцевим Д.О.) 

Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо усунення 

дискримінації фізичних осіб-підприємців (реєстр №2190-1 від 04.10.2019, поданий 

н.д. України Третьяковою Г.М. та групою народних депутатів) 

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

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

справедливості справляння єдиного внеску) (реєстр №2190-2 від 11.10.2019, 

поданий н.д. України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.) 

 

 



Для включення до порядку денного та прийняття рішення 

6. Проект Закону «Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні 

колекторської діяльності», поданий н.д. України Тимошенко Ю. В. та іншими 

реєстр. №2133 від 12.09.2019 р. 

Доповідач:  Бєлькова Ольга Валентинівна - 5 хв. 

Народний депутат України  

Обговорення - 10 хв. 

7. Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

тимчасового порядку застосування статей 470 та 481», поданий н.д. України 

Ковальчуком О.В., Гетманцевим Д.О., реєстр. №2288 від 18.10.19 р.  

Доповідач: Ковальчук Олександр Володимирович  - 5 хв. 

Заступник Голови Комітету  

Обговорення -  10 хв. 

Для прийняття рішення 

8. Розгляд питання спеціального відкритого засідання Комітету щодо обговорення 

кандидатур до Ради Національного банку України та розгляд проекту постанови 

щодо призначення членів Ради Національного банку України (голосування щодо 

прийняття рішення). 

 

9.  Проект Закону «Про фінансовий лізинг», поданий н.д. України Гетманцевим Д.О., 

реєстр. №1111 від 29.08.2019 р. 

 Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович - 5 хв. 

Голова Комітету 

Обговорення - 10 хв. 

10. Проект Закону 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 від 

09.09.2019, Кабінет Міністрів України), друге читання. 

Доповідач:  Железняк Ярослав Іванович  - 3 хв. 

Перший заступник Голови Комітету  

Обговорення -  10 хв. 

11. Проект Закону 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 від 

09.09.2019, Кабінет Міністрів України), друге читання 

Доповідач:  Железняк Ярослав Іванович  - 3 хв. 

Перший заступник Голови Комітету  

Обговорення -  10 хв. 

12. Проект Закону «Про Бюро фінансових розслідувань», поданий н.д. України 

Василевською-Смаглюк О.М. та Монастирським Д.А., реєстр. №1208-2 від 

18.09.2019 р., друге читання. 

Доповідач: Василевською-Смаглюк  Ольга Михайлівна - 5 хв. 

Народний депутат України  

Обговорення - 10 хв. 


