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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 № 61 

                                                                                                        31 березня 2021 р.
 11.00 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 –Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І.,  Володіна 
Д.А., Воронько О.Є., Василевська-Смаглюк О.М., Горват Р.І., Іванчук А.В.,    
Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О., Герега О.В., Колісник А.С., 
Ковальов О.І., Ковальчук О.В., Кінзбурська В.О., Кулініч О.І., Леонов О.О., 
Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк 
Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І., Шкрум А.І., Южаніна 
Н.П.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Козак Т.Р., 
Палиця І.П., Солод Ю.В. 
ЗАПРОШЕНІ:
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Магомедов 
Р.С.
Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанов М.О.
Директор Департаменту правової роботи ДПС Куц М.О.
Заступник директора Департаменту методології ДПС Тимошенко С.П.
Начальник управління Департаменту методології ДПС Задорожний О.М.
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
Висоцький Т.М.
Перший заступник Голови ДМС Бережнюк І.Г.
Заступник Міністра фінансів України Драганчук Ю.О.

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П. вести підрахунок голосів доручено члену Комітету Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати 
за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку 
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оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання 
нерезидентами електронних послуг фізичним особам (реєстр. № 4184 від 
02.10.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних депутатів), друге читання.
2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції 
(реєстр. № 3601 від 05.06.2020, н.д. Рєпіна Е.А. та група народних депутатів), 
друге читання.
3. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які 
підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного 
кодексу Європейського Союзу (реєстр. № 4517 від 18.12.2020, КМУ)
4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою (реєстр. № 5104 від 18.02.2021, КМУ)
5. Різне:

1) затвердження рішення Комітету про результати заслуховування на 
засіданні Комітету від 18.03.2021 року заступника Голови ДПС України 
Олейнікова Є.В., начальника Головного управління ДПС в Одеській області 
Шадевської Ю.Л. щодо результатів діяльності ГУ ДПС в Одеській області;

2) про результати розгляду інформації, наданої народними депутатами 
України щодо порушенням посадовими особами Державної податкової служби 
України Закону України «Про статус народного депутата України» при наданні 
відповідей на депутатські звернення;

3) відповідно до статті 43 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» затвердження розкладу засідань Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики;

4) представлення Головою Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Магомедовим Р.С. проекту Закону про Національну комісію з 
цінних паперів та бірж (реєстр. №4684 від 01.02.2021);

5) щодо оголошення конкурсного відбору на вакантну з 08.07.2021 посаду 
члена Ради Національного банку України.

Голова Комітету Гетманцев Д.О. повідомив про перенесення на наступне 
засідання Комітету розгляд законопроекту реєстр. № 4184 в  другому читанні, а 
також на прохання Шкрум А.І. розглянути презентацію проекту Закону про 
Національну комісію з цінних паперів та бірж (реєстр. №4684) першим 
питанням.

Порядок денний затверджено.

1. СЛУХАЛИ:
представлення Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку Магомедовим Р.С. проекту Закону про Національну комісію з цінних 
паперів та бірж (реєстр. №4684 від 01.02.2021).
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В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Лібанов М.О., Ніколаєнко 
А.І., Заблоцький М.Б., Устенко О.О.

Доручення Голови Комітету Гетманцева Д.О.: голові підкомітету  з питань ринку 
капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових 
інструментів (деривативи) Ніколаєнко А.І. провести засідання підкомітету для 
підготовки до розгляду на одне із запланованих засідань Комітету законопроекту 
реєстр. №  4684.

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

усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції 
(реєстр. № 3601 від 05.06.2020, н.д. Рєпіна Е.А. та група народних депутатів), 
друге читання.

Доповідач: народний депутат України Рєпіна Елла Анатоліївна

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 

Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету та з урахуванням того, що у пп.2 правки 5 слово «передав» замінити 
словом «передає».

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової 
(орендної) операції  (реєстр. № 3601)) прийняти в другому читанні та в 
цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України 
Рєпіну Е.А.

Голосування: 
«за» - 28, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято «одноголосно».

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

урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які 
підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного 
кодексу Європейського Союзу (реєстр. № 4517 від 18.12.2020, КМУ)

Доповідач:  заступник Міністра фінансів України Драганчук Юрій Олегович
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В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Сова О.Г.
УХВАЛИЛИ:

1. рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури 
складання митних декларацій  на товари, які підпадають під різні товарні 
підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського 
Союзу, внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 4517 від 18.12.2020) 
за наслідками розгляду в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини 
першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», 
прийняти за основу з дорученням Комітету підготувати його до другого 
читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 
ініціативи;

2. співдоповідачем 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» - 27, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято «одноголосно».

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

удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою (реєстр. № 5104 від 18.02.2021, КМУ)

Доповідач: Висоцький Тарас Миколайович 
 заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П., Ковальчук 
О.В., Васильченко Г.І.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законів України щодо удосконалення правового 
регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою (реєстр. № 5104 від 18.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів 
України, включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;
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2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», прийняти його за основу;

2. Доповідачем від Комітету визначено голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Аллахвердієву І.В.

Голосування: 
«за» - 27, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято «одноголосно».

5. РІЗНЕ:
1) відповідно до статті 43 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України» затвердження розкладу засідань Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики:

квітень
2021

08.04.2021 (робота в комітетах)
14.04.2021 (пленарний тиждень) 
28.04.2021 (пленарний тиждень)

Затверджено.

2) затвердження рішення Комітету про результати заслуховування на 
засіданні Комітету від 18.03.2021 року заступника Голови ДПС України 
Олейнікова Є.В., начальника Головного управління ДПС в Одеській області 
Шадевської Ю.Л. щодо результатів діяльності ГУ ДПС в Одеській області.

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Леонов О.О., Заблоцький 
М.Б., Гетманцев Д.О., Шкрум А.І.

УХВАЛИЛИ: 
1. Негативно оцінити роботу начальника Головного управління ДПС в 

Одеській області Шадевської Ю.Л.
2. Рекомендувати Голові ДПС України Любченку О.М.:
ініціювати відкриття дисциплінарного провадження щодо діяльності 

Шадевської Ю.Л. на посаді начальника ГУ ДПС в Одеській області через 
численні факти можливого сприяння підприємствам у формуванні незаконного 
податкового кредиту, в отриманні незаконного бюджетного відшкодування 
ПДВ, невжиття ефективних дій для припинення схем ухилення від сплати 
податків в Одеській області, а також через можливі корупційні діяння, озвучені 
на відеозаписі розмови із начальником управління з питань виявлення та 
опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС в Одеській області Анголюком Д.М.;
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на час здійснення дисциплінарного провадження відсторонити                
Шадевську Ю.Л. від виконання посадових обов’язків начальника ГУ ДПС в 
Одеській області;

доповісти на засіданні Комітету особисто про результати прийнятого 
рішення щодо діяльності Шадевської Ю.Л. на посаді начальника ГУ ДПС в 
Одеській області;

врахувати зауваження та інформацію, надану народними депутатами 
України під час засідання Комітету  від 18 березня 2021 року.

Голосування:
«за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 4.

Рішення прийнято.

3) про результати розгляду інформації, наданої народними депутатами 
України щодо порушенням посадовими особами Державної податкової служби 
України Закону України «Про статус народного депутата України» при наданні 
відповідей на депутатські звернення (проект рішення надано народним 
депутатам для ознайомлення).

Голосування:
«за» - 9, «проти» - 1, «утримався» - 4.

Рішення не прийнято.

4) щодо оголошення конкурсного відбору на вакантну з 08.07.2021 посаду 
члена Ради Національного банку України.

За дорученням Голови Комітету Гетманцева Д.О.:
- секретаріату Комітету підготувати оголошення конкурсного відбору на 

вакантну посаду члена Ради Національного банку України та з 7 до 11 червня 
2021 року провести обговорення на спеціальному відкритому засіданні Комітету, 
за результатами якого внести відповідний проект постанови Верховної Ради 
України.

Щодо інших доручень Голови Комітету Гетманцева Д.О.:
- народним депутатам України – членам Комітету Василевській-Смаглюк 

О.М. підготувати для розгляду на наступне засідання Комітету законопроекти 
про платіжні послуги реєстр. № 4364 та про врегулювання проведення 
фінансового моніторингу щодо національних публічних діячів, а також 
Кінзбурській В.О. підготувати законопроект про валютних позичальників.

Прийнято.
Засідання Комітету оголошено закритим.

        Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                         Мотовиловець А.В.
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ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

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

Апарат Верховної Ради України
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