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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 № 71

 
                                                                                                        17 червня 2021 р.

 15.30 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., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Железняк Я.І.,  Дубінський О.А., Заблоцький 
М.Б., Горват Р.І., Герега О.В., Іванчук А.В.,   Ковальчук О.В.,  Кінзбурська В.О., 
Ковальов О.І., Колісник А.С., Кулініч О.І., Ляшенко А.О., Леонов О.О., Марусяк 
О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Ніколаєнко А.І.,  Сова О.Г., 
Устенко О.О., Холодов А.І., Шкрум А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Василевська-Смаглюк О.М., Діденко Ю.О.,  Козак 
Т.Р., Палиця І.П., Солод Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Народний депутат України Мовчан О.В.
Перший заступник Голови ДМС України Бережнюк І.Г. 
Заступник Голови ФГВФО Новіков В.В.
Заступник Голови НБУ Гелетій Ю.І.
Голова Незалежної Асоціації банків України Коробкова О.А.
Керівник юридичного департаменту НБУ Бідненко В. та ін.

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

1. Народний депутат України Южаніна Н.П. звернулася з проханням 
включити до порядку денного наступного засідання Комітету законопроект 
реєстр.№ 5516.

2. Народний депутат України Ніколаєнко А.І. запропонував включити до 
порядку денного наступного засідання Комітету законопроекти реєстр. №№ 
5118, 5119.



2

3. Голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального 
бізнесу Марусяк О.Р. також запропонував розглянути на наступному засіданні 
Комітету законопроект реєстр. № 2713-д.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону 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, н.д. Гетманцев Д.О. та 
ін.), друге читання.

2. Проект Закону 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 
12.11.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.), друге читання.

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і 
зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя (реєстр. № 5501 від 18.05.2021, н.д. Умєров Р.Е. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя (реєстр. № 5501-1 від 04.06.2021, н.д. Железняк Я.І.)

4. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із 
прийняттям Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність Закону 
України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості 
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" 
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"(реєстр. № 5503 від 
18.05.2021, н.д. Умєров Р.Е. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із 
прийняттям Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність Закону 
України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості 
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" 
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"" (реєстр. № 5503-1 
від 04.06.2021, н.д. Железняк Я.І.)

Порядок денний затверджено.
1. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону 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, н.д. Гетманцев Д.О. та 
ін.), друге читання.

Доповідач: Голова підкомітету Іванчук Андрій Володимирович 

В обговоренні питання взяли участь: Рєпіна Е.А., Новіков В.В., Южаніна Н.П., 
Холодов А.І., Ніколаєнко А.І., Мовчан О.В., Коробкова О.А., Леонов О.О., 
Гетманцев Д.О.
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УХВАЛИЛИ:
1. Врахувати у таблиці до другого читання викладені пропозиції, що були 

подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці, наданій 
на засіданні Комітету за №№ 1, 5, 307, 323, 324 та 325;

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

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект 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) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними 
техніко-юридичними правками;

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України 
Іванчука А.В. (розгорнуте рішення Комітету додається)

Голосування: 
«за» - 27, «проти» - немає, «утримався» -1.

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону 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 
12.11.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.), друге читання.

Доповідач: Голова підкомітету Іванчук Андрій Володимирович

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А., 
Леонов О.О., Коробкова О.А., Васильченко Г.І., Заблоцький М.Б., Железняк Я.І.

УХВАЛИЛИ:  
1. Врахувати у таблиці до другого читання викладені пропозиції, що були 

подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці, наданій 
на засіданні Комітету за №№ 1, 60, 119, 157, 158, 160, 615, 717, 743, 750, 772,1204, 
1251 та 1253;

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

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших 
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питань функціонування банківської системи (реєстр. № 4367) прийняти у 
другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками;

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України 
Іванчука А.В. (розгорнуте рішення Комітету додається)

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 4.

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя (реєстр. № 5501 від 18.05.2021, н.д. Умєров Р.Е. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Умєров Рустем Енверович

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і 
зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя (реєстр. № 5501-1 від 04.06.2021, н.д. Железняк Я.І.)

Доповідач: народний депутат України Железняк Ярослав Іванович

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., представник МФУ. Також 
Голова Комітету зауважив про обов’язкову присутність з наступного засідання 
Комітету Міністра фінансів України Марченка С.М. 

УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті проекту Закону 

України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя», доручити народним депутатам України – членам Комітету, 
відповідно до частини другої статті 110 Закону України «Про регламент 
Верховної Ради України», оформити та в установленому порядку зареєструвати 
цей проект та внести його на розгляд Верховної Ради України.

2. рекомендувати Верховній Раді України:
a.  проект Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування 
податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя» включити до порядку денного п’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання;

b.  за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, 
відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про 
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регламент Верховної Ради України», прийняти за основу та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками. 

3. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України доручити першому заступнику Голови 
Комітету - народному депутату України Железняку Я.І.

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

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із 
прийняттям Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність Закону 
України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості 
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" 
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"(реєстр. № 5503 від 
18.05.2021, н.д. Умєров Р.Е. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Умєров Рустем Енверович

Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із 
прийняттям Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність Закону 
України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості 
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" 
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"" (реєстр. № 5503-1 
від 04.06.2021, н.д. Железняк Я.І.)

Доповідач: народний депутат України Железняк Ярослав Іванович

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Бережнюк І Г.

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті проекту Закону 

України «Про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Митного кодексу України у зв'язку із втратою чинності Законом 
України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості 
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території 
України»», доручити народним депутатам України – членам Комітету, 
відповідно до частини другої статті 110 Закону України «Про регламент 
Верховної Ради України», оформити та в установленому порядку зареєструвати 
цей проект і внести його на розгляд Верховної Ради України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України:
доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до розділу ХХІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України у зв'язку із 
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втратою чинності Законом України «Про створення вільної економічної зони 
"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово 
окупованій території України»» включити до порядку денного п’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про регламент Верховної 
Ради України», прийняти за основу та в цілому з необхідними техніко-
юридичними правками. 

3. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України доручити Железняку Я.І. – першому 
заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Комітету оголосив про можливе засідання Комітету на наступному 
тижні.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

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

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2021/214064 від 30.06.2021


