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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 № 63 

                                                                                                        14 квітня 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 – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., Васильченко 
Г.І.,  Володіна Д.А., Воронько О.Є., Василевська-Смаглюк О.М., Горват Р.І., 
Дубінський О.А., 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., Солод Ю.В., Устенко 
О.О., Холодов А.І., Шкрум А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Козак Т.Р., Палиця І.П. 
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Мезенцева М.С., Лічман Г.В.
Заступник Голови НБУ Шабан О.В.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Представники Антимонопольного комітету України:
Голова Комітету Піщанська О.С.
Начальник відділу законопроектної роботи юридичного департаменту  Стаднюк 
Т.В.
В.о. директора департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої 
сфери Король Ю.М.

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

Доручення Голови Комітету Гетманцева Д.О.:
підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, 

взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів 
фінансових послуг провести засідання підкомітету щодо підготовки до розгляду 
проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та 
інших питань функціонування банківської системи (реєстр. № 4367 від 
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12.11.2020), проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення окремих питань функціонування банківської 
системи (реєстр. № 4367-1 від 27.11.2020) та проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків 
(реєстр. № 4546 від 24.12.2020).

Також, Голова Комітету ініціював проведення трьох окремих тематичних 
засідань Комітету щодо обговорення стану справ на ринку підакцизних товарів, 
зокрема, окремо по пальному, алкоголю та тютюну, із запрошенням на такі 
засідання відповідальних осіб ДФС, ДПС, МВС, Офісу Генерального прокурора, 
Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Щодо порядку денного:
1) надійшла пропозиція від народного депутата України Леонова О.О. 

розглянути третє питання в «Різному» про затвердження рішення Комітету 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 разом з заслуховуванням Голови ДПС на одному з 
наступних засідань Комітету;

2) надійшла пропозиція від народних депутатів України Шкрум А.І., 
Холодова А.І. та інших перенести розгляд третього питання порядку денного 
щодо проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі 
електричного транспорту в Україні (реєстр. № 3476) та проекту Закону про 
внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі 
електричного транспорту в Україні (реєстр. № 3477) на наступне засідання 
Комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про платіжні послуги (реєстр. № 4364 від 12.11.2020, н.д. 
Василевська-Смаглюк О.М. та група народних депутатів), друге читання.
2. Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" (реєстр. № 3687 від 18.06.2020, н.д. Шевченко Є.В. та група народних 
депутатів).

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання і 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" (щодо визначення терміну "національні публічні діячі") (реєстр. № 
4218 від 13.10.2020, н.д. Власенко С.В.).
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Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» щодо належної системи управління ризиками 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу (підготовлений робочою 
групою).
3. Різне.

1) Оголошення відбору та затвердження Регламенту розгляду питання про 
відбір представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення 
конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України за 
поданням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики;

2) Затвердження рішення Комітету про результати заслуховування на 
засіданні Комітету від 18.03.2021 року Голови Держмитслужби Рябікіна П.Б, 
керівників Закарпатської та Волинської митниць Держмитслужби;

3) Заслухати Голову Державної фіскальної служби України Мельника В.І. про 
результати роботи за 2021 рік, в тому числі, щодо кадрової політики 
(затвердженої нової структури та штатної чисельності), заходів, які вживаються 
у зв’язку із ліквідацією Державної фіскальної служби України, листа до 
Держаної митної служби України про здійснення митного оформлення товарів 
окремих підприємств із залученням працівників податкової міліції.

Порядок денний затверджено.
1. СЛУХАЛИ:

Про проект Закону про платіжні послуги (реєстр. № 4364 від 12.11.2020, 
н.д. Василевська-Смаглюк О.М. та група народних депутатів), друге читання.

Доповідач: народний депутат України 
 Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

В обговоренні питання взяли участь: Заблоцький М.Б., Южаніна Н.П., Шкрум 
А.І., Холодов А.І., Іванчук А.І., Мезенцева М.С., Лічман Г.В., Рєпіна Е.А., 
Дубінський О.А., Піщанська О.С., Васильченко Г.І., Мотовиловець А.В., Горват 
Р.І. та ін.
УХВАЛИЛИ:  

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету підготовлено 134 пропозиції на підставі пункту 
4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», а саме пропозиції № 1-3, 7-9, 11, 12, 15, 16, 26, 35, 44, 46, 47, 55, 57, 64, 
66, 68, 69, 73, 75, 81, 85, 86, 89, 94, 103, 108, 109, 117, 119, 124, 126, 129, 136, 140-
142, 148, 162, 164-166, 168, 170, 175, 177, 184, 186, 190, 191, 196, 199, 210, 212-
214, 218-220, 222, 228, 233, 240, 241, 246, 249, 250, 252, 257, 259, 272-277, 279 
283, 288, 291-293, 297, 299, 300, 306, 307, 311, 314, 321, 325-327, 329, 330, 336, 
338, 346, 349-351, 353, 356, 358, 362, 364, 365, 367, 369, 381, 384, 385, 388, 389, 
390, 393, 394, 408, 409, 414-417, 428, 433, 437, 438, 448, 450, 466, які були подані 
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на розгляд Комітету, підтверджені на його засіданні та за результатами 
голосування на засіданні Комітету враховані у таблиці до другого читання. 
Зазначені пропозиції внесені з метою приведення тексту законопроекту у 
відповідність із вимогами нормо-проектувальної техніки, редакційного 
доопрацювання пропозицій народних депутатів України, та забезпечення 
правової визначеності.

У ході обговорення Комітетом було прийнято рішення внести зміни до 
статті 38, змінивши в пункті першому нової частини двадцять дев’ятої слова 
«абзацу першого цієї частини» на слова «частини двадцять восьмої цієї статті», 
замінити у підпункті 3 (новий підпункт 2) пункту 1 розділу VIII цифру 39 
цифрою 38, а також частково врахувати правку № 91 народного депутата 
України Федієнка О.П.

Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту 
до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких 
враховано 323 (у тому числі, 21 частково та 37 редакційно) пропозицію та 
поправку, відхилено – 145 пропозицій та поправок. 

Враховані пропозиції та поправки спрямовані на посилення захисту 
користувачів платіжних послуг, обмеження дискреційних повноважень 
Національного банку України та покращення правової визначеності норм 
проекту.

Відхилено пропозиції, що не стосуються предмету правового регулювання 
проекту, або суперечать положенням актів acquis Європейського Союзу. Частина 
поправок відхилені у зв’язку з термінологічною неузгодженістю з рештою тексту 
проекту.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 15,  
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції, які були подані у 
відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України».

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про платіжні послуги  (реєстр. № 4364) 
прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Василевську-
Смаглюк О.М.

Голосування: 
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» -3.

Рішення прийнято.
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2. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" (реєстр. № 3687 від 18.06.2020, н.д. Шевченко Є.В. та ін.) (доповідач 
відсутній);

Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання і 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" (щодо визначення терміну "національні публічні діячі") (реєстр. № 
4218 від 13.10.2020, н.д. Власенко С.В.).

Доповідач: народний депутат України Власенко Сергій Володимирович

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» щодо належної системи управління ризиками 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу (підготовлений робочою 
групою).

Доповідач: народний депутат України
 Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Ніколаєнко А.І., Воробей 
С.І., Холодов А.І. та ін.
УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону 
України про внесення змін до Закону України «Про запобігання і протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо 
визначення терміну «національні публічні діячі») (реєстр. № 4218), поданий 
народним депутатом України Власенком С.В.

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової 
та митної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням 
зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на 
розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

3. Доповідачем від Комітету визначити народного депутата України 
Холодова А.І.

Голосування: 
«за» - 19, «проти» - 2, «утримався» - 6.

Рішення прийнято.
3.РІЗНЕ.
1) СЛУХАЛИ: 

Голову Комітету Гетманцева Д.О. про оголошення відбору та затвердження 
Регламенту розгляду питання про відбір представників Верховної Ради України 
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до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро 
економічної безпеки України за поданням Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики.

УХВАЛИЛИ:  
1. Оголосити відбір представників Верховної Ради України до складу комісії 

з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки 
України, розмістивши відповідне повідомлення (додаток 1) на офіційному сайті 
Комітету. 

2. Затвердити порядок розгляду питання про відбір представників Верховної 
Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 
Директора Бюро економічної безпеки України за поданням Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (додаток 2). 
(розгорнуте рішення Комітету з додатками додається)

Голосування: 
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято «одноголосно».

 2) СЛУХАЛИ: 
Про затвердження рішення Комітету про результати заслуховування на 

засіданні Комітету від 18.03.2021 року Голови Держмитслужби Рябікіна П.Б, 
керівників Закарпатської та Волинської митниць Держмитслужби.

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

УХВАЛИЛИ:  
1. Надати негативну оцінку роботі начальника Закарпатської митниці 

Держмитслужби, голови комісії з реорганізації Товта Михайла Йосиповича та 
виконуючого обов’язки начальника Волинської митниці Держмитслужби 
Погребняка Євгена Васильовича у зв’язку з неефективною організацією роботи 
митниць в напрямку протидії порушенням законодавства з питань митної справи 
та боротьби з контрабандою.

2. Рекомендувати Голові Держмитслужби Рябікіну П.Б.:
розглянути питання щодо порушення дисциплінарного провадження 

стосовно керівників Закарпатської та Волинської митниць Держмитслужби 
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 
року № 1039, з метою визначення ступеня вини та притягнення їх до 
дисциплінарної відповідальності за неналежну організацію роботи митниць та 
незадовільні результати їх діяльності.

в строк до 23 квітня поточного року надати Комітету інформацію про вжиті 
протягом періоду з 18.11.2020 по 14.04.2021р. заходи щодо протидії проявам 
корупції в митних органах та інформацію про результативність такої роботи;
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3. Не пізніше 17 травня поточного року провести засідання Комітету, на 
якому буде заслухано Голову Держмитслужби Рябікіна П.Б. щодо розгляду 
інформації, наданої народними депутатами, зокрема озвученої на попередніх 
засіданнях Комітету, та щодо результатів прийнятих рішень стосовно 
результатів діяльності начальника Закарпатської митниці Держмитслужби, 
голови комісії з реорганізації Товта М.Й. та виконуючого обов’язки начальника 
Волинської митниці Держмитслужби Погребняка Є.В.

Голосування: 
«за» - 11, «проти» - немає, «утримався» - 9.

Рішення прийнято.

Головує заступник Голови Комітету Холодов А.І.
3) СЛУХАЛИ: 

Голову Державної фіскальної служби України Мельника В.І. про результати 
роботи за 2021 рік, в тому числі, щодо кадрової політики (затвердженої нової 
структури та штатної чисельності), заходів, які вживаються у зв’язку із 
ліквідацією Державної фіскальної служби України, листа до Держаної митної 
служби України про здійснення митного оформлення товарів окремих 
підприємств із залученням працівників податкової міліції.

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Леонов О.О. та ін.

УХВАЛИЛИ:  
За результатами обговорення даного питання підготувати рішення 

Комітету.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.
Заступник Голови Комітету                                                Холодов А.І.
Секретар засідання                                                   Мотовиловець А.В.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Холодов Андрій Іванович
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