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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 № 104  

 
                                                                                             30 червня 2022 р. 

 11.00 год. 
(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЮТЬ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.

 та ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ЖЕЛЕЗНЯК Я.І.

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Василевська-Смаглюк О.М., Володіна Д.А., 
Васильченко Г.І., Горват Р.І., Гетманцев Д.О., Железняк Я.І., Герега О.В., 
Іванчук А.В., Діденко Ю.О., Кінзбурська В.О., Ковальчук О.В., Колісник А.С.,  
Марусяк О.Р., Петруняк Є.В., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І.,  
Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Холодов А.І., Южаніна Н.П., Устенко О.О., Шкрум А.І.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., Воронько 
О.Є., Дубінський О.А., Заблоцький М.Б., Ковальов О.І., Козак Т.Р., Кулініч О.І., 
Мотовиловець А.В., Палиця І.П., Солод Ю.В.

ЗАПРОШЕНІ:
Народний депутат України Чорний Д.С.
Керівник департаменту соцполітики та охорони здоров’я ОПУ Жолнович О.І.
Перший заступник Голови НБУ Рожкова К.В.
Заступник Голови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новіков В.В.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати обов’язки 
секретаря на засіданні Комітету доручено н.д. Петруняку Є.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 
воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465 від 14.06.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та 
ін.)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 
воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465-1 від 24.06.2022, н.д. Железняк Я.І. та 
ін.)
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2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та 
деяких інших законів України, щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного 
стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю (реєстр № 7433 
від 03.06.2022, н.д. Гетманцев Д.О.)

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили 
майно у зв’язку з веденням бойових дій (реєстр.№ 7441-2 від 22.06.2022, н.д. 
Чорний Д.С., Нестеренко К.О.)

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних 
власників та структуру власності юридичних осіб (реєстр № 6003 від 15.02.2022, 
н.д. Василевська-Смаглюк О.М., Кінзбурська В.О.)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та 
деяких інших законів України, щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного 
стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю (реєстр № 7433 
від 03.06.2022, н.д. Гетманцев Д.О.)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Жолнович 
О.І.
УХВАЛИЛИ: 

Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
та деяких інших законів України, щодо захисту прав фізичних осіб під час 
воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю» 
(реєстр. №7433 від 03.06.2022 року), поданий народним депутатом України 
Гетманцевим Д.О. включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та деяких інших законів 
України, щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення 
обліку робочих місць для осіб з інвалідністю» (реєстр. №7433 від 03.06.2022 
року), поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О., прийняти за 
основу з дорученням Комітету підготувати його до другого читання з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, 
скоротивши наполовину строк подання таких пропозицій і поправок. 
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Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету - народного 
депутата України Д.О. Гетманцева.

Голосування:
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 
воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465 від 14.06.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та 
ін.);

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 
воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465-1 від 24.06.2022, н.д. Железняк Я.І. та 
ін.)

Доповідач: Перший заступник голови Комітету Железняк Я.І. 

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П., Рожкова 
К.В., Новіков В.В., Боцула Т.А., Холодов А.І.

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із 
введенням воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465 від 14.06.2022), внесений 
народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними 
депутатами України, та про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 
воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465-1 від 24.06.2022), внесений народним 
депутатом України Железняком Я.І. та іншими народними депутатами України, 
включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання;

2) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із 
введенням воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465-1 від 24.06.2022) прийняти 
за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити першого заступника Голови 
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Железняка Я.І.

Голосування:
 «за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.
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3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили 
майно у зв’язку з веденням бойових дій (реєстр.№ 7441-2 від 22.06.2022, н.д. 
Чорний Д.С., Нестеренко К.О.)

Доповідач: народний депутат України Чорний Д.С.
УХВАЛИЛИ: 

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

України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки деяких категорій 
осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти 
України (реєстр. № 7441-2 від 22.06.2022), внесений народним депутатом 
України Чорним Д.С. та Нестеренком К.О., включити до порядку денного 
сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2) розглянути в сесійному засіданні проект Закону України про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо підтримки деяких категорій осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії 
російської федерації проти України (реєстр. № 7441-2 від 22.06.2022), внесений 
народним депутатом України Чорним Д.С. та Нестеренком К.О., одночасно з 
проектом Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили 
майно у зв’язку з веденням бойових дій (реєстр. № 7441 від 07.06.2022), 
внесеним народним депутатом України Разумковим Д.О. та іншими народними 
депутатами України, та альтернативним до нього проектом Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало 
пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 
(реєстр. № 7441-1 від 14.06.2022), внесеним народним депутатом України 
Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України.

3) за наслідками розгляду в сесійному засіданні прийняти одне з рішень, 
передбачених частиною 1 статті 114 Закону України "Про Регламент Верховної 
Ради України", щодо проекту Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки деяких 
категорій осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 
проти України (реєстр. № 7441-2 від 22.06.2022), внесений народним депутатом 
України Чорним Д.С. та Нестеренком К.О.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України 
Гетманцева Д.О.

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

Прийнято «одноголосно».
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4. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних 
власників та структуру власності юридичних осіб (реєстр № 6003 від 15.02.2022, 
н.д. Василевська-Смаглюк О.М., Кінзбурська В.О.)

Доповідач: народний депутат України Василевська-Смаглюк О.М.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Железняк Я.І., Васильченко 
Г.І.
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів 
валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру 
власності юридичних осіб (реєстр. № 6003 від 07.09.2021), внесений народними 
депутатами України Василевською-Смаглюк О.М. та Кінзбурською В.О. 
прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету – 
народного депутата України Василевську-Смаглюк О.М.

Голосування:
 «за» - 17, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                                    Гетманцев Д.О.
Перший заступник Голови Комітету                                    Железняк Я.І.
Секретар засідання                                                                   Петруняк Є.В.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
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