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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 № 108

                                                                                            10 серпня 2022 р. 
 11.00 год. 

(у режимі відеоконференції)
ГОЛОВУЄ 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 
ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Василевська-Смаглюк О.М., 
Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Герега О.В., Горват Р.І., Гетманцев Д.О., 
Дубінський О.А., Володіна Д.А.,   Іванчук А.В.,  Железняк Я.І., Діденко Ю.О., 
Кінзбурська В.О., Колісник А.С., Ковальчук О.В., Марусяк О.Р., Мотовиловець 
А.В., Петруняк Є.В., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І.,  Рєпіна Е.А., 
Холодов А.І.,  Сова О.Г., Устенко О.О., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Заблоцький М.Б., Козак Т.Р., 
Кулініч О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В., Шкрум А.І.
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Бужанський М.А., Мамка Г.И., Павлюк М.В.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Міністр соціальної політики України Жолнович О.І.

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 Митного кодексу України щодо 

деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстр. № 7420 від 
31.05.2022), друге читання.

2. 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), друге читання. Перегляд рішення.

3. Проект Закону про кредитні спілки (реєстр. № 5125 від 22.02.2021), 
повторне друге читання.

4. 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 
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збройної агресії та забезпечення національної безпеки України (реєстр. № 7506-
1 від 06.07.2022), друге читання.

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо приватизації державного та 
комунального майна, яке перебуває у податковій заставі (реєстр. № 7575 від 
21.07.2022, н.д. Гетманцев Д.О., Підласа Р.А. та ін.)

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну 
професійну діяльність у період дії воєнного стану (реєстр. № 7518 від 04.08.2022, 
н.д. Фріс І.П.)

7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб (реєстр. № 6120 від 
30.09.2022, Кабінет Міністрів України) 

8. Проект Постанови про внесення змін до Додатка до Постанови Верховної 
Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 
Верховної Ради України дев'ятого скликання" щодо предметів відання комітетів  
(реєстр. № 7586 від 25.07.2022, н.д. Іонушас С.К., Бакумов О.С. та ін.)

9. Проект Постанови Верховної Ради України про Звернення Верховної 
Ради України до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення російської федерації з числа 
членів FATF та внесення її до переліку країн з високими ризиком (реєстр. № 
7622 від 01.08.2022, н.д. Василевська-Смаглюк О.М. та ін.)

10. Різне:
   1. Щодо утворення підкомітету з питань гармонізації фінансового, 

податкового та митного законодавства України законодавству ЄС.
   2. Кадрові питання секретаріату Комітету.

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

За наполяганням народних депутатів – членів Комітету відбулося 
голосування за повернення до розгляду проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, 
необхідної для проведення фінансового моніторингу (реєстр. № 6320) в другому 
читанні:

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

Прийнято «одноголосно».

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики керуючись 
положеннями частини п’ятої статті 44 Закону України "Про комітети Верховної 
Ради України", а також частинами другою та шостою статті 118 Закону України 
"Про Регламент Верховної Ради України" переглянув висновок Комітету від 26 
липня 2022 року (протокол № 107) до проекту Закону України про внесення змін 
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до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, 
необхідної для проведення фінансового моніторингу (реєстр. № 6320) в другому 
читанні.
УХВАЛИЛИ: 

1. Переглянути висновок Комітету від 26 липня 2022 року (протокол      
№ 107) до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення 
фінансового моніторингу (реєстр. № 6320), врахувавши у таблиці до другого 
читання пропозицію, що була подана відповідно до пункту 4 частини першої 
статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та міститься у 
порівняльній таблиці, наданій на засіданні Комітету за № 123, а також відхилити 
пропозиції №№ 136 – 140.

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 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.

4. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики Василевську-Смаглюк О.М.

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

Прийнято «одноголосно».
1. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстр. № 7420 від 
31.05.2022), друге читання.

Доповідач: голова підкомітету Сова О.Г.
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати у таблиці до другого читання 151 пропозицію, які були подані 
у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", а саме пропозиції: 

№№ 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 28, 37, 44, 49, 54, 57, 64, 68, 70, 72,76, 
88, 91, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 107, 108, 112, 119, 121, 123 - 125, 129, 142 - 146, 
152 - 156, 158, 163 - 167, 169, 172, 173, 175 - 178, 180, 183, 186, 188, 189, 192, 194, 
196, 199, 202, 204, 208, 209, 210, 219, 221, 222, 229, 230, 232,239, 240, 245, 248, 
250, 251, 257, 262, 270, 271, 274, 278, 287,  288, 293, 297, 300, 305, 308, 312, 314, 



4

315, 318, 320, 321, 324, 325, 327, 330, 332, 333, 335, 340, 342, 344, 350, 352, 354 - 
356, 361, 365, 371, 377, 381, 382, 388, 391, 398, 401, 403, 404, 410, 412, 414-416, 
419, 422, 423, 424, 427, 429, 430, 432, 433, 435, 437, 439, виключивши у тексті 
правки № 37 абзаци шостий – восьмий (частина третя нової статті 191), а 
текст правки № 433 доповнивши новим абзацом наступного змісту: «пункту 
3 частини першої та пункту 7 частини другої статті 316 (щодо можливості 
фінансових компаній виступати гарантами та вимог до фінансових 
компаній як гарантів), які набирають чинності з 01 січня 2024 року». 

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики 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 України «Про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» 
(реєстр. № 7420) у прийнятій редакції назви Закону України «Про внесення змін 
до Митного кодексу України  та інших законодавчих актів України щодо деяких 
питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” 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 Сову О.Г. – Голову 
підкомітету з питань митної справи.

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

Прийнято «одноголосно».
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), друге читання. Перегляд рішення.

Доповідач: голова Комітету Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд на наступне засідання Комітету.

3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про кредитні спілки (реєстр. № 5125 від 22.02.2021),  

повторне друге читання.
Доповідач: народний депутат України Кінзбурська В. О.

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Гетманцев Д.О.
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УХВАЛИЛИ: 
1. Підтримати редакцію проекту Закону про кредитні спілки              

(реєстр. № 5125), запропоновану до розгляду Комітетом, з урахуванням 
результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету, а також 
остаточного техніко-юридичного узгодження тексту законопроекту.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
кредитні спілки (реєстр. № 5125) прийняти у повторному другому читанні та 
в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету визначено члена Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики – народного депутата України Кінзбурську В.О.

Голосування:
 «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:  

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), друге читання.

Доповідач: народний депутат України Южаніна Н. П. 
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.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 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) 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 Голову Комітету – 
Гетманцева Д.О.

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

Прийнято «одноголосно».
5. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо приватизації державного та 
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комунального майна, яке перебуває у податковій заставі (реєстр. № 7575 від 
21.07.2022, н.д. Гетманцев Д.О., Підласа Р.А. та ін.)

Доповідач: голова Комітету Гетманцев Д.О.

В обговоренні питання взяли участь: Іванчук А.В., Воробей С.І., Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів України щодо приватизації державного та 
комунального майна, яке перебуває у податковій заставі (реєстр. № 7575 
від 21.07.2022), поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та 
іншими народними депутатами, включити до порядку денного сьомої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду в сесійному засіданні проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо приватизації державного та комунального майна, яке перебуває у 
податковій заставі (реєстр. № 7575 від 21.07.2022), поданий народним депутатом 
України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами, прийняти за 
основу і в цілому з урахуванням пропозиції Комітету щодо доповнення 
другого абзацу пункту 2 Розділу І законопроекту словами: «та повного 
погашення податкового боргу», та з необхідними техніко-юридичними 
правками. 

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити голову Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

Голосування:
 «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:  

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту н.д. Фріса І.П., перенести 
розгляд проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну 
професійну діяльність у період дії воєнного стану (реєстр. № 7518 від 04.08.2022, 
н.д. Фріс І.П.) на одне із наступних засідань Комітету.

7. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб (реєстр. № 6120 від 
30.09.2022, Кабінет Міністрів України) 

Доповідач: Міністр соціальної політики Жолнович Оксана Іванівна
Співдоповідач: голова Комітету Гетманцев Д.О.

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Воробей С.І., Южаніна Н.П.
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УХВАЛИЛИ: 
за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і 
податку на доходи фізичних осіб» (реєстр. № 6120 від 30.09.2021 року), поданий 
Кабінетом Міністрів України 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.

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити Железняка Я.І. – першого 
заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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

Прийнято «одноголосно».
8. СЛУХАЛИ:  

Про проект Постанови про внесення змін до Додатка до Постанови 
Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання 
комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" щодо предметів відання 
комітетів  (реєстр. № 7586 від 25.07.2022, н.д. Іонушас С.К., Бакумов О.С. та ін.)

Співдоповідач: голова підкомітету Василевська-Смаглюк О.М.

В обговоренні питання взяли участь: Бужанський М.А., Мамка Г.И., Павлюк 
М.В., Холодов А.І., Железняк Я.І., Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд проекту постанови та провести спільне 
засідання з комітетом з питань правоохоронної діяльності по даному питанню.

9. СЛУХАЛИ:  
Про проект Постанови Верховної Ради України про Звернення Верховної 

Ради України до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення російської федерації з числа 
членів FATF та внесення її до переліку країн з високими ризиком (реєстр. № 
7622 від 01.08.2022, н.д. Василевська-Смаглюк О.М. та ін.)

Доповідач: голова підкомітету Василевська-Смаглюк О.М.
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Постанови Верховної Ради України про Звернення Верховної 

Ради України до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення російської федерації з числа 
членів FATF та внесення її до переліку країн з високими ризиком (реєстр. № 
7622 від 01.08.2022), внесений народним депутатом України Василевською-
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Смаглюк О.М. та іншими народними депутатами України, включити до 
порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду проекту Постанови прийняти його за основу та 
в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України 
Василевську-Смаглюк О.М.

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

Прийнято «одноголосно».
10. Різне:
1) СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Гетманцева Д.О. щодо утворення підкомітету з питань 
гармонізації фінансового, податкового та митного законодавства України 
законодавству ЄС.

УХВАЛИЛИ: 
1. Утворити підкомітет з питань гармонізації фінансового, податкового та 

митного законодавства України законодавству ЄС. 
2. Головою підкомітету визначити народного депутата – члена Комітету 

Колісник Анну Сергіївну. 
Голосування:

«за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».

2) СЛУХАЛИ:  
Інформацію керівника секретаріату Комітету Прийми І.М. щодо призначення  на 

вакантну посаду заступника керівника секретаріату Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики Коваль Юлії Анатоліївни;

Інформацію керівника секретаріату Комітету Прийми І.М. щодо призначення  на 
вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики Древаль Лариси Павлівни;

УХВАЛИЛИ:  
1. Відповідно до частини п’ятої, сьомої статті 10 Закону України «Про правовий 

режим воєнного стансу», статей 33, 34, 35, 39 Закону України «Про державну 
службу», пункту 2 статті 23 Кодексу законів про працю України звернутися до 
Керівника Апарату Верховної Ради України  про  призначення Коваль Юлії 
Анатоліївни на посаду заступника керівника секретаріату Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики до дня визначення переможця конкурсу 
на цю посаду відповідно до законодавства, але на строк не більше 12 місяців з 
дня припинення чи скасування воєнного стану із встановленням випробування 
строком шість місяців; 
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2. Відповідно до частини п’ятої, сьомої статті 10 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стансу», статей 33, 34, 35, 39 Закону України «Про державну 
службу», пункту 2 статті 23 Кодексу законів про працю України звернутися до 
Керівника Апарату Верховної Ради України  про  призначення Древаль Лариси 
Павлівни на посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики до дня визначення переможця конкурсу 
на цю посаду відповідно до законодавства, але на строк не більше 12 місяців з 
дня припинення чи скасування воєнного стану із встановленням випробування 
строком шість місяців.

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

Прийнято «одноголосно».

Засідання Комітету оголошено закритим.

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


