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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 № 64 спеціального 
відкритого засідання Комітету

 
                                                                                                        28 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., 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 – Дубінський О.А., Воронько О.Є., Козак Т.Р., 
Солод Ю.В., Палиця І.П. 

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. 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.

Порядок денний затверджено.
1. СЛУХАЛИ:

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.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович
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Список учасників відбору представників Верховної Ради України
 до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади

 Директора Бюро економічної безпеки України

№
Прізвище, 

ім’я,  
по батькові

Громадське 
об’єднання, 
професійна 

спілка,
 їх об’єднання, 

асоціація, 
організація 

роботодавців,
 їх об’єднання, 

недержавний засіб 
масової 

інформації

Напрямок діяльності

1 Андрусяк 
Василь 
Павлович

Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація 
правників України»

Основною метою Асоціації є 
об’єднання правників для сприяння 
втіленню в життя принципу 
верховенства права державному, 
суспільному та громадському 
житті, сприяння розбудові правової 
держави, сприяння розвитку 
правосвідомості суб’єктів права та 
розвитку юридичної професії, 
задоволення та захист прав та 
законних інтересів членів 
Асоціації.

2 Бабій Борис 
Вадимович

Громадська 
організація 
«Волонтерський 
рух «Спільна мета»

Основною метою діяльності 
організації є сприяння розв’язанню 
екологічних проблем країни, 
сприяння розвитку 
природоохоронної справи, охорона, 
збереження, захист довкілля, 
задоволення та надання допомоги у 
захисті екологічних, соціальних, 
творчих, економічних, наукових, 
культурних прав та інтересів своїх 
членів та інших осіб.

3 Бондаренко 
Олександр 
Михайлович

Громадська 
організація 
«Об’єднання 
адвокатів та 
правозахисників 
«Диктатура закону»

Основною метою діяльності 
Організації є захист прав та 
законних інтересів адвокатів, в 
тому числі при здійсненні 
професійної діяльності по захисту 
прав та законних інтересів 
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фізичних та юридичних осіб, а 
також сприяння досягнення цілей 
правосуддя та реалізації головних 
завдань адвокатури, шляхом 
здійснення громадського контролю 
за дотриманням вимог 
законодавства органами державної 
влади та місцевого 
самоврядування, в тому числі й 
правоохоронними органами, 
прокуратурою та судами, при 
реалізації останніми владних 
повноважень.

4 Бондарчук 
Олександр 
Петрович

Некомерційна 
професійна 
організація 
«Національна 
асоціація 
арбітражних 
керуючих України»

Основною метою Асоціації є 
об’єднання всіх арбітражних 
керуючих для забезпечення 
реалізації завдань самоврядування 
арбітражних керуючих

5 Василевська-
Смаглюк Ольга 
Михайлівна

Громадська 
організація «Рада 
розвитку громад 96 
округу»

Діяльність Організації має 
суспільний характер, що 
проявляється у її взаємодії з 
органами державної влади, 
органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями. 

6 Віхляєв 
Олексій 
Костянтинович

Громадська 
організація 
«Федерація 
експертів 
криміналістів та 
судових медиків»

Метою діяльності є задоволення та 
захист законних соціальних, 
економічних, творчих та інших 
суспільних інтересів членів 
Організації.

7 Волкова  
Людмила 
Миколаївна

Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація 
правників України»

Основною метою Асоціації є 
об’єднання правників для сприяння 
втіленню в життя принципу 
верховенства права державному, 
суспільному та громадському 
житті, сприяння розбудові правової 
держави, сприяння розвитку 
правосвідомості суб’єктів права та 
розвитку юридичної професії, 
задоволення та захист прав та 
законних інтересів членів 
Асоціації.
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8 Волошина 
Вікторія 
Сергіївна

Громадська 
організація
«Правозахисний 
контроль»

Основною метою створення 
Організації є всебічне задоволення 
та захист  соціальних, економічних, 
творчих та інших спільних 
інтересів членів організації. 
Сприяння підвищенню рівня 
правової культури населення та 
надання йому правової допомоги, 
розбудови правової держави та 
громадського суспільства в 
Україні.

9 Герасименко 
Людмила 
Михайлівна

ВГО «Асоціація 
платників України»

Метою створення та діяльності 
Асоціації є захист прав та законних 
інтересів платників податків в 
економічній, правовій, соціальній 
та інших сферах \їх діяльності, 
представництво інтересів Асоціації 
на національному, галузевому та 
місцевому рівнях, а також сприяння 
створенню в Україні умов для 
пріоритетного розвитку 
національного підприємництва, 
державності, культури та 
міжнародних зв’язків, 
запровадження кращих світових 
стандартів на рівні суспільних 
відносин та підвищення рівня 
правової культури.

10 Головкін 
Олександр 
Васильович

Рада адвокатів 
Київської області

Створена і діє у системі органів 
Національної асоціації адвокатів 
України, як регіональна форма 
адвокатського самоврядування, на 
яку державою покладено 
виконання публічно-
представницьких функцій 
недержавного самоврядного 
інституту у період між 
конференціями адвокатів регіону, 
що забезпечує здійснення захисту 
представництва та надання 
правової допомоги на професійній 
основі - адвокатури України.

11 Горбовий 
Володимир 
Анатолійович

Рада адвокатів 
Вінницької області

Створена і діє у системі органів 
Національної асоціації адвокатів 
України, як регіональна форма 
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адвокатського самоврядування, на 
яку державою покладено 
виконання публічно-
представницьких функцій 
недержавного самоврядного 
інституту у період між 
конференціями адвокатів регіону, 
що забезпечує здійснення захисту 
представництва та надання 
правової допомоги на професійній 
основі - адвокатури України.

12 Діденко Юлія 
Олександрівна

Громадська 
організація 
Одеської області 
«ШТОРМ»

Метою діяльності Організації є 
об’єднання зусиль організації, 
спеціалістів та громадян по 
наданню допомоги громадянам 
України та іншим особам, що є 
учасниками бойових дій чи 
антитерористичних організацій або 
є постраждалими в ході їх 
проведення.

13 Куценко Іван 
Миколайович

Об’єднання 
організацій 
роботодавців 
«Національна 
Асоціація 
підприємств 
оборонної 
промисловості 
України»

Основною метою діяльності 
Об’єднання є представництво та 
захист законних інтересів 
роботодавців, що діють в галузі 
оборонної промисловості, у 
економічній, соціальній, трудовій 
та інших сферах.

14 Паламарчук 
Олег 
Володимирович

Рада адвокатів 
Київської області

Створена і діє у системі органів 
Національної асоціації адвокатів 
України, як регіональна форма 
адвокатського самоврядування, на 
яку державою покладено 
виконання публічно-
представницьких функцій 
недержавного самоврядного 
інституту у період між 
конференціями адвокатів регіону, 
що забезпечує здійснення захисту 
представництва та надання 
правової допомоги на професійній 
основі - адвокатури України.
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15 Попович 
Ростислав 
Ігорович

Громадська 
організація «Рада 
громадського 
контролю»

Метою організації є захист прав і 
свобод людини і громадянина, 
здійснення громадського контролю 
за діяльністю органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб, 
сприяння протидії корупції. 

16 Рубаненко 
Людмила 
Василівна

Всеукраїнська 
громадська 
організація «Спілка 
податкових 
консультантів 
України»

Метою Спілки є здійснення 
діяльності, спрямованих на 
задоволення та захист професійних, 
економічних та інших суспільних 
інтересів її членів; всебічне 
сприяння створенню, розвитку та 
функціонуванню інституту 
податкових консультантів та 
професії податкового консультанта 
в Україні.  

17 Таран Олена 
Вікторівна

Громадська спілка 
«Світовий конгрес 
Українських 
юристів»

Метою діяльності є залучення 
юристів до розвитку 
демократичних перетворень та 
дотримання принципу 
Верховенства права спільному 
вирішенню міжнародних і 
національних проблем правового та 
гуманітарного характеру.

18 Ткачук Ганна 
Олегівна

Друкований 
недержавний засіб 
масової інформації 
– газета 
«ЖИТТЯ.ІНФО», 
ТОВ 
«Інформаційне 
агентство 
«ЖИЗНЬ.ИНФО»

Надання інформаційних послуг, 
збирання, обробка, творення, 
зберігання, підготовка інформації 
до поширення, випуск та 
розповсюдження інформаційної 
продукції, розповсюдження 
інформаційних повідомлень, 
довідкової інформації, 
комерційних пропозицій та 
оголошень, а також отримання 
прибутку від продажу авторської 
інформації та розміщення реклами.  

19 Ушаков 
Олексій 
Олександрович

Громадська 
організація 
«Волонтерський 
рух «Спільна мета»

Основною метою діяльності 
організації є сприяння розв’язанню 
екологічних проблем країни, 
сприяння розвитку 
природоохоронної справи, охорона, 
збереження, захист довкілля, 
задоволення та надання допомоги у 
захисті екологічних, соціальних, 
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творчих, економічних, наукових, 
культурних прав та інтересів своїх 
членів та інших осіб.

20 Холодов 
Андрій 
Іванович

Громадська 
організація 
«Всеукраїнський 
центр економічного 
права»

Метою організації є об’єднання 
вчених-правників для сприяння 
становленню України як правової 
держави, сприяння розвитку 
юридичної науки, в Україні, 
шляхом розробки та експертизи 
нормативно-правових актів, 
надання науково-правової 
допомоги органам держаної влади 
та іншим суб’єктам, забезпечення 
підвищення рівня юридичної науки 
у суспільстві та здійснення інших 
організаційних та правових заходів.

21 Хотинська-Нор 
Оксана 
Зіновіївна

Громадська 
організація «Союз 
юристів України»

Мета Союзу є задоволення і захист 
професійних та соціальних 
інтересів його членів, сприяння 
юристам України у розвитку їх 
громадської активності, участі в 
розробці реалізації державної 
правової політики. 

22 Шевченко 
Галина Юріївна

Національна 
асоціація адвокатів 
України

Метою НААУ є об’єднання 
українських адвокатів для 
сприяння розвитку та зміцнення 
інституту адвокатури в Україні, 
підвищення рівня правової 
допомоги, що надається 
адвокатами, підвищення ролі та 
авторитету адвокатури в 
суспільстві, забезпечення реалізації 
завдань адвокатського 
самоврядування, захисту прав та 
законних інтересів адвокатів, 
задоволення їх професійних, 
суспільних, соціальних, 
культурних та інших інтересів. 

Народні депутати України Василевська-Смаглюк О.М., Діденко Ю.О., 
Холодов А.І. зняли свої кандидатури.

За результатами попереднього обговорення поданих кандидатур до складу 
комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної 
безпеки України погоджено заслухати та проголосувати за тих кандидатів, які 
знайшли підтримку серед народних депутатів – членів Комітету, а  саме:    
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Рубаненко Л.В., Шевченко Г.Ю., Бабій Б.В., Ткачук Г.О., Ушакова О.О., Куценка 
І.М., Герасименко Л.М., Паламарчук О.В.

СЛУХАЛИ: присутніх на засіданні Комітету кандидатів до складу комісії з 
проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки 
України Рубаненко Л.В., Герасименко Л.М., Паламарчук О.В.

Кандидати до складу комісії Шевченко Г.Ю., Бабій Б.В., Ткачук Г.О., 
Ушаков О.О., Куценко І.М. не присутні на засіданні Комітету.

В обговоренні кандидатур взяли участь: Южаніна Н.П., Шкрум А.І., Холодов 
А.І., Леонов О.О., Ковальчук О.В.

Рейтингове голосування за кандидатури до складу комісії з проведення 
конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки:

Бабій Б.В. – «за» - 6, «проти» - немає, «утримався» - 18;
Герасименко Л.М. – «за» - 6, «проти» - немає, «утримався» - 18;
Куценко І.М. – «за» - 1, «проти» - немає, «утримався» - 22;
Паламарчук О.В. – «за» - 2, «проти» - немає, «утримався» - 20;
Рубаненко Л.В. – «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 4;
Ткачук Г.О. – «за» - 7, «проти» - немає, «утримався» - 17;
Ушаков О.О. – «за» - 5, «проти» - немає, «утримався» - 19;
Шевченко Г.Ю. – «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - 7.

УХВАЛИЛИ:  
Відповідно до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» 

передбачено конкурсний порядок призначення Директора Бюро економічної 
безпеки України.

Організацію та проведення конкурсного відбору на посаду Директора 
Бюро економічної безпеки України здійснює конкурсна комісія, до складу якої 
входять:

- три особи, визначаються Радою національної безпеки і оборони 
України;

- дві особи, визначаються Верховною Радою України за поданням 
комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання 
системи оподаткування;

- одна особа, визначаються Верховною Радою України за поданням 
комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання 
організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової 
діяльності.

- три особи, визначаються Кабінетом Міністрів України. 
Згідно абзацу п’ятого частини третьої статті 15 Закону України «Про 

Бюро економічної безпеки України» кандидатури осіб для призначення 
Верховною Радою України обираються з представників громадських об’єднань, 
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професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх 
об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в 
установленому порядку та пройшли обговорення на спеціальному відкритому 
засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать 
питання системи оподаткування.

Керуючись абзацом третім частини третьої статті 15 Закону України «Про 
Бюро економічної безпеки України» Комітет на своєму спеціальному відкритому 
засіданні розглянув кандидатури осіб, подані громадськими об’єднаннями, 
професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями 
роботодавців та їх об’єднаннями, недержавними засобами масової інформації, 
які зареєстровані в установленому порядку.  

Враховуючи зазначене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати визначити 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 таких осіб:

Рубаненко Людмилу Василівну - представника Всеукраїнської 
громадської організації «Спілка податкових консультантів України» (за згодою); 

Шевченко Галину Юріївну - представника Національної асоціації 
адвокатів України (за згодою).

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект постанови Верховної 
Ради України «Про визначення 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» прийняти у цілому. 

3. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити Голову Комітету Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» -5.

Рішення прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                   Мотовиловець А.В.
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