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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 № 107  

 
                                                                                             26 липня 2022 р. 

 14.00 год. 
(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. та

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ЖЕЛЕЗНЯК Я.І.

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Василевська-Смаглюк О.М., 
Васильченко Г.І., Володіна Д.А., Воронько О.Є., Герега О.В., Горват Р.І., 
Гетманцев Д.О., Железняк Я.І., Діденко Ю.О., Кінзбурська В.О., Колісник А.С., 
Ковальчук О.В., Кулініч О.І., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., 
Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І.,  Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко 
О.О., Южаніна Н.П., 
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А.,  Заблоцький 
М.Б., Іванчук А.В., Козак Т.Р., Холодов А.І., Палиця І.П., Солод Ю.В., Шкрум 
А.І. 
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Шуляк О.О., Єфімов М.В.
Перший заступник Голови Держмитслужби України  Щуцький О.Г.
Перший заступник Міністра фінансів Улютін Д.В.
Заступник  Керівника Офісу Президента України Шурма Р.І.
Директор департаменту Міністерства фінансів України Овчаренко В.П.
Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу 
Гаєвський І.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 законів України щодо 

спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового 
моніторингу (реєстр. № 6320 від 18.11.2021), друге читання.

2. Проект Закону про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу 
України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої 
на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час 
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участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки України 
(реєстр. № 7506 від 30.06.2022, н.д. Южаніна Н.П. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь 
членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі 
збройної агресії та забезпечення національної безпеки України (реєстр. № 7506-
1 від 06.07.2022, н.д. Порошенко П.О., Саврасов М.В.)

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових 
установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти України (реєстр. № 
7364 від 10.05.2022, н.д. Третьякова Г.М. та ін.), друге читання.

Голосування за затвердження порядку денного:
«за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 4.

Прийнято.

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового 
моніторингу (реєстр. № 6320 від 18.11.2021), друге читання.

Доповідач: голова підкомітету Василевська-Смаглюк О.М.

В обговоренні питання взяли участь: Єфімов М.В., Южаніна Н.П., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Гаєвський І.М., Улютін Д.В., Мотовиловець А.В., Ніколаєнко 
А.І.
УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції, що були подані 
відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці за №№ 1, 3 –5, 7, 
20, 21, 24, 30, 33, 38, 41, 45, 50, 80, 83, 86, 90, 98 – 101, 108 – 111, 115, 122, 123, 
128 – 130, 136, 141 – 143 та 146.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету, а також остаточного техніко-юридичного узгодження тексту 
законопроекту.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання 
інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу (реєстр. № 
6320) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними поправками.
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4. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Василевську-Смаглюк О.М.

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

Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових 
установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти України (реєстр. № 
7364 від 10.05.2022, н.д. Третьякова Г.М. та ін.), друге читання.

Доповідач: голова Комітету Гетманцев Д.О.

В обговоренні питання взяли участь: Шурма Р.І., Южаніна Н.П., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Шуляк О.О., Овчаренко В.П.

УХВАЛИЛИ: 
1. Врахувати у таблиці до другого читання всі пропозиції Комітету, які були 

надіслані та, які були озвучені на цьому засіданні у відповідності до пункту 4 
частини першої  статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради 
України" народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики та які в додаються до 
цього висновку.

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

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності 
неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти 
України" (реєстр. №7364), прийняти в другому читанні та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками

Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити Гетманцева Д.О – голову Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Додаток 1: пропозиції, які були подані у відповідності до пункту 4 частини 
першої  статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" 
народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики та які були підтримані на 
засіданні Комітету на 12 арк. (розгорнуте рішення Комітету з додатком 
додається)
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Голосування:
 «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу 
України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої 
на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час 
участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки України 
(реєстр. № 7506 від 30.06.2022, н.д. Южаніна Н.П. та ін.)

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь 
членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі 
збройної агресії та забезпечення національної безпеки України (реєстр. № 7506-
1 від 06.07.2022, н.д. Порошенко П.О., Саврасов М.В.)

Доповідач: народний депутат України Южаніна Ніна Петрівна

УХВАЛИЛИ: 
рекомендувати Верховній Раді України:
1. Включити проекти Законів України «Про внесення змін до статті 165 

Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної 
допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників 
бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної 
безпеки України» (реєстр. №7506 від 30.06.2022 року), поданий народним 
депутатами України Южаніною Н.П. та іншими народними депутатами України, 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від 
оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей 
поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної 
агресії та забезпечення національної безпеки України» (реєстр. №7506-1 від 
06.07.2022р.), поданий народними депутатами України Порошенко П.О. та 
Саврасовим М.В. до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;

2. За наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від 
оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей 
поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної 
агресії та забезпечення національної безпеки України» (реєстр. №7506-1 від 
06.07.2022р.), поданий народними депутатами України Порошенко П.О. та 
Саврасовим М.В. 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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3. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата 
України Н.П. Южаніну.

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

Прийнято «одноголосно».

Доручення Голови Комітету
Народному депутату України – члену Комітету Васильченко Г.І. створити 

робочу групу для підготовки до розгляду на засіданні Комітету законопроектів 
реєстр. №№ 7498,7499.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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


