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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 № 105  

 
                                                                                             18 липня 2022 р. 

 9.00 год. 
(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.

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

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Герега О.В., Заблоцький М.Б., 
Козак Т.Р., Палиця І.П., Солод Ю.В., Южаніна Н.П., Шкрум А.І.

ЗАПРОШЕНІ:
Народний депутат України Гриб В.О.
Заступник Голови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новіков В.В.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Перший заступник Голови Держмитслужби  Щуцький О.Г.
Член правління, голова казначейських операцій Групи Нафтогаз Чумак Р.М.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати 
обов’язки секретаря на засіданні Комітету доручено н.д. Мотовиловцю А.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. № 7465-1 від 24.06.2022, н.д. Железняк Я.І. та 
ін.), друге читання.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист інтересів 
суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або 
стану війни" щодо звільнення від відповідальності за порушення строків 
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оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни 
(реєстр. № 7378 від 16.05.2022,  Кабінет Міністрів України), друге читання.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні" (реєстр. № 6244 від 01.11.2021, Кабінет 
Міністрів України), друге читання.

4. Проект Закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від 
оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення 
зберігання зернових та/або олійних культур (реєстр. № 7548 від 11.07.2022, н.д. 
Ковальчук О.В. та ін.)

5. Проект Закону «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування 
ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» 
(реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.), друге читання.

6. РІЗНЕ. Щодо відкликання з посади голови підкомітету Ковальова О.І. 

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист 

інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного 
стану або стану війни" щодо звільнення від відповідальності за порушення 
строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану 
війни (реєстр. № 7378 від 16.05.2022,  Кабінет Міністрів України), друге 
читання.

Доповідач: Перший заступник голови Комітету Железняк Я.І. 
УХВАЛИЛИ: 

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

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України 
“Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період 
дії воєнного стану або стану війни” щодо звільнення від відповідальності за 
порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного 
стану або стану війни (реєстр. № 7378 від 16.05.2022) прийняти в другому 
читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника 
Голови Комітету – Железняка Я.І.

Голосування:
«за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».
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2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (реєстр. № 6244 від 
01.11.2021, Кабінет Міністрів України), друге читання.

Доповідач: Перший заступник голови Комітету Железняк Я.І. 
УХВАЛИЛИ: 

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

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (реєстр. № 6244 від 
01.11.2021) прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Першого заступника 
Голови Комітету – Железняка Ярослава Івановича.

Голосування:
 «за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».
3. СЛУХАЛИ:  

Заступника голови Комітету Ковальчука О.В. про перенесення розгляду 
проекту Закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні 
положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування 
ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання 
зернових та/або олійних культур (реєстр. № 7548 від 11.07.2022, н.д. Ковальчук 
О.В. та ін.) на одне із наступних засідань Комітету.

Прийнято.
4. 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. № 7465-1 від 24.06.2022, н.д. Железняк Я.І. та 
ін.), друге читання.

Доповідач: Перший заступник голови Комітету Железняк Я.І. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати редакцію проекту 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), 
запропоновану до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів обговорення 
та голосування на засіданні Комітету, а також остаточного техніко-юридичного 
узгодження тексту законопроекту.
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2. Рекомендувати Верховній Раді України 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) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними 
техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету визначено першого заступника голови 
Комітету Железняка Я. І.

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

Прийнято.

5. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного 
функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та 
подальшого відновлення» (реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022, н.д. Гетманцев Д.О. 
та ін.), друге читання.

Доповідач: Перший заступник голови Комітету Железняк Я.І. 

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І., Гриб В.О., 
Чумак Р.М., Дубінський О.А.,  Марусяк О.Р. та ін.

Голосування за правку 24:
 «за» - 18, «проти» - 2, «утримався» - немає.

Прийнято.
УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію № 27 яка була подана 
у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України".

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

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ 
“Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо забезпечення 
стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану 
та подальшого відновлення (реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022) 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 першого заступника голови 
Комітету – Железняка Я.І.

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

Прийнято «одноголосно».
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РІЗНЕ. 
6. СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Гетманцева Д.О. шодо відкликання з посади голови 
підкомітету Ковальова О.І. 

УХВАЛИЛИ: 
Відкликати з посади голови підкомітету з питань акцизного податку та 

законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету  
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики 
Ковальова О.І. відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про внесення 
змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших 
заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради 
України дев’ятого скликання» від 9 липня 2022 року № 2384-IX.

Голосування:
 «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».

Оголошення
Голова Комітету Гетманцев Д.О. оголосив про створення в Комітеті нового 

підкомітету з питань євроінтеграції та звернувся з проханням до членів Комітету 
надавати свої пропозиції щодо даного питання.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

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

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2022/117418 від 19.07.2022


