
РІШЕННЯ 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та  митної  політики 

 

Щодо звіту про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2019 році. 

 
 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні від 19 лютого 2020 року (протокол № 25) заслухав 

Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України у 2019 році.   

 

За результатами заслуховування, Комітет вирішив: 

1. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України у 2019 році (доповідач – Маркарова О.С., Міністр фінансів 

України) взяти до відома.  

2. Рекомендувати Уряду розглянути наступні пропозиції і рекомендації, 

які були висловлені народними депутатами – членами Комітету в ході 

обговорення Звіту, та впровадження яких у 2020 році є нагальною необхідністю 

для покращення інвестиційного клімату в України, розвитку економіки: 

1) реформувати податкову міліцію; 

2) забезпечити ефективне наповнення та виконання бюджету за рахунок 

сплати податків, зборів, платежів; застосовувати, при невиконанні плану 

надходжень податків, до керівництва відповідального за цей напрямок в державі 

- стягнення та звільнення; 

3) зменшити дохідність за облігаціями внутрішньої держпозики до рівня 

інфляції +1% і розпочати перемовини щодо реструктуризації ВВП (варіантів 

2015 року); 

4) відмовитися від залучення приватних кадрових компаній та оплати їх 

послуг за підбір кадрів в державні підприємства, оскільки  відповідальність за 

неякісні призначення такі приватні компанії не несуть; скоротити видатки на 

оплату праці членів Наглядових рад; 

4) розпочати роботу щодо імплементації 5-ї Дерективи ЄС по боротьбі з 

відмивання коштів (AMLD 5); 

5) розробити малу податкову реформу; 

6) розглянути можливість пільгового оподаткування доходів від 

депозитів, а також підвищити їхню надійність за рахунок покриття депозитів 

фізичних осіб і підприємців Фондом гарантування вкладів; 

7) забезпечити рівні конкурентні умови для національних та іноземних 
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інвесторів: прозорі умови для всіх, а не інвестиційні няні для обраних; 

8) провести заходи щодо зменшення обігу готівки; забезпечити 

обов’язкову безготівковість усіх операцій, що здійснюється за участю держави; 

9) розробити пропозиції щодо створення аналогу системи гарантування 

вкладів фізичних осіб для залучених інвестицій, зокрема створення Фонду 

гарантування інвестицій;  

10) провести об’єктивний обрахунок очікуваного доходу до бюджету від 

ухвалення законопроектів про обіг земель, гральний бізнес, видобуток 

бурштину. Міністр фінансів України несе кадрову та політичну відповідальність 

за невиконання плану надходжень по податкам;  

11) провести національний аудит економіки України. Запровадити на 

базі НБУ чи Мінфіну регулярну оцінку фінансового ефекту від реформ; 

12) повідомити про існуючі, станом на 19 лютого 2020 року, проекти, 

пільги та гарантії, направлені на залучення інвестицій в економіку України та 

стан їх впровадження і виконання (проект «Інвестиційна няня», звільнення від 

податку на прибуток, тощо); 

13) розробити план заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату 

через запровадження кращих практик успішних країн та конкретні інструменти 

для заохочення вкладення капіталу в економіку України, в тому 

числі іноземного, за рахунок надання податкових пільг та страхових гарантій, 

удосконалення системи правового регулювання інвестування, розвитку 

інфраструктури міжнародного бізнесу та інших передумов інвестування. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                     Д.О. Гетманцев  
 


