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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики

РІШЕННЯ
Про звернення до Кабінету Міністрів України про вжиття заходів 

дисциплінарної відповідальності до Голови ДФС України Мельника В.І. у 
зв’язку з неявкою на засідання комітету

протокол 69 від 02.06.2021
14.30 год

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики (далі - Комітет) на своєму засіданні провів заслуховування представників  
органів державної влади щодо боротьби з незаконним виробництвом і обігом 
тютюнових виробів в Україні. 

До участі у засіданні Комітету були запрошені представники Мінфіну, ДПС, 
ДФС, Держмитслужби, Офісу Генерального прокурора, ДБР, СБУ, МВС та 
Національної поліції України листом від 31.05.2021 № 04-32/10-2021/175917. 

1 червня 2021 року Голова ДФС України Мельник В.І. листом від 01.06.2021 
№ 244/2/99-99-06-02-10 повідомив Комітет, що участь у засіданні Комітету прийме 
особисто, а також начальник Головного управління боротьби з фінансовими 
злочинами ДФС України Ткаченко В.М.

Засідання Комітету відбувалося онлайн через платформу ZOOM. До 
засідання Комітету підключилися всі учасники заслуховування від запрошених 
органів, крім Голови ДФС України Мельника В.І. та посадових (службових) осіб 
ДФС України. 

Під час заслуховування питання щодо боротьби з незаконним виробництвом 
і обігом тютюнових виробів в Україні Голова ДФС України Мельник В.І. чи інші 
посадові (службові) особи ДФС України до засідання Комітету також не 
приєдналися. На телефонний дзвінок Голови Комітету під час заслуховування, 
Голова ДФС України Мельник В.І. не відповідав. 

Після засідання Комітету було з’ясовано, що Голова ДФС України                     
Мельник В.І. саме під час засідання надіслав через Систему електронного 
документообігу до Комітету лист (час надходження 14:54) про неможливість взяття 
участі представниками ДФС в засіданні Комітету у зв’язку з службовою 
необхідністю виконання невідкладних завдань керівництва Держави.  

Звертаємо увагу, що Комітет відбувався в режимі онлайн і приєднатися до 
засідання Комітету можливо було з будь-якого місця перебування. 

Народні депутати України члени Комітету мали ряд запитань до Голови 
ДФС України Мельника В.І., оскільки ситуація з незаконним виробництвом та 
обігом тютюнових виробів в державі безпрецедентна.  Однак, не змогли поставити 
йому запитання та отримати відповіді.
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Тому, в нез'явленні на засідання Комітету без поважних причин Голови ДФС 
України Мельника В.І. вбачається створення ним штучних перешкод у роботі як 
Комітету, так і народних депутатів України членів Комітету.

Відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України» посадові особи державних органів за нез'явлення на 
засідання комітету без поважних причин, створення штучних перешкод у роботі 
комітетів несуть відповідальність у встановленому законом порядку, крім випадків, 
передбачених законом.

Враховуючи, що відсутність Голови ДФС України Мельника В.І. призвела 
до неможливості отримання народними депутатами України – членами Комітету 
інформації щодо боротьби з незаконним виробництвом і обігом тютюнових виробів 
в Україні та напрацюванням шляхів припинення порушень під час виробництва та 
реалізації підакцизної продукції, керуючись Законами України «Про комітети 
Верховної Ради України», «Про державну службу», 

Комітет вирішив:
 
Звернутися до Кабінету Міністрів України про вжиття заходів 

дисциплінарної відповідальності до Голови ДФС України Мельника В.І. щодо 
невиконання вимоги Комітету про явку на засідання Комітету без поважних на те 
причин. 

Голова Комітету                                                                            Д.О. Гетманцев
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