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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 № 120

                                                                                            28 жовтня 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., Горват Р.І., Гетманцев Д.О., Герега О.В., 
Володіна Д.А., Заблоцький М.Б., Іванчук А.В.,  Железняк Я.І., 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., Шкрум А.І.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Діденко Ю.О.,  
Козак Т.Р., Кулініч О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В.

ЗАПРОШЕНІ:
Заступник Голови Фонду держмайна Яна Матієва.
Член правління, голова казначейських операцій «Групи Нафтогаз» Чумак Р.М.
Директор департаменту Фонду держмайна Владислав Данилишин.
Директор департаменту Міністерства фінансів України Овчаренко В.П.
Виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Петренко А.
Представник НБУ Беспалий С.
Представники від ДПС України та Асоціації валютообмінників.

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 Закону України "Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка 
здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих 
стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 (реєстр. № 8008 від 07.09.2022, 
Кабінет Міністрів України), євроінтеграційний, друге читання.
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2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, яке 
перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення 
податкового боргу (реєстр. № 8045 від 16.09.2022, н.д. Гетманцев Д.О., 
Железняк Я.І. та ін.), друге читання.

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні 
підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі 
(реєстр. № 7655 від 10.08.2022, н.д. Гетманцев Д.О.), друге читання.

Законопроекти, з підготовки яких комітет визначено співвиконавцем
4. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення 
відповідальності за перешкоджання діяльності депутатів, виконання 
контрольних функцій комітетами Верховної Ради України (реєстр. № 8073-1 від 
10.10.2022, н.д. Іонушас С.К. ін.)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

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

інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, 
яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення 
податкового боргу (реєстр. № 8045 від 16.09.2022, н.д. Гетманцев Д.О., 
Железняк Я.І. та ін.), друге читання.

Доповідач: перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Холодов А.І., Южаніна 
Н.П., Овчаренко В.П., Петренко А., Чумак Р., Мотовиловець А.В., представники 
ДПС.
УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 35, 40 які були 
подані 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, утому числі щодо відхилення пропозицій 38, 46, 49, 50 та 71.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і 
комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення 
адміністрування погашення податкового боргу» (реєстр. № 8045 від 16.09.2022) 
прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними 
правками.
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4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови 
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Железняка Я.І.

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

Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка 
здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих 
стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 (реєстр. № 8008 від 07.09.2022, 
Кабінет Міністрів України), євроінтеграційний, друге читання.

Доповідач: голова підкомітету Василевська-Смаглюк О.М.

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Гетманцев Д.О., Южаніна 
Н.П., Мотовиловець А.В., Беспалий С.

УХВАЛИЛИ: 
1. Врахувати 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 за № 337.

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 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту 
фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти 
України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог 
Директиви ЄС 2018/843 (реєстр. № 8008) 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 – народного депутата України 
Василевську-Смаглюк О.М.

Голосування:
 «за» - 25, «проти» - немає, «утримався» - немає.

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

сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні 
підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі 
(реєстр. № 7655 від 10.08.2022, н.д. Гетманцев Д.О.), друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Сова О.Г.

УХВАЛИЛИ: 
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції № 1, 7, 84, 85 які 

були подані 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 про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за 
структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у 
готівковій формі (реєстр. № 7655 від 10.08.2022) 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 Голову Комітету  
Гетманцева Д.О.

Голосування:
 «за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 
удосконалення відповідальності за перешкоджання діяльності депутатів, 
виконання контрольних функцій комітетами Верховної Ради України (реєстр. № 
8073-1 від 10.10.2022, н.д. Іонушас С.К. ін.)

Доповідач: голова підкомітету Василевська-Смаглюк О.М.
 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності врахувати наведені у рішенні Комітету 
зауваження та пропозиції, висловлені Комітетом Верховної Ради України з 
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питань фінансів, податкової та митної політики, під час доопрацювання 
проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 
удосконалення відповідальності за перешкоджання діяльності депутатів, 
виконання контрольних функцій комітетами Верховної Ради України, внесений 
народним депутатом України Іонушасом С.К. та іншими народними депутатами 
України (реєстр. № 8073-1 від 10.10.2022), зокрема, шляхом підготовки 
доопрацьованого проекту закону з урахуванням наведених вище зауважень 
та пропозицій Комітету в порядку, передбаченому частиною другою статті 110 
Регламенту Верховної Ради України.

2. Направити висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 
правоохоронної діяльності. (розгорнуте рішення Комітету додається)

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

Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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


