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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 № 130

                                                                                            14 березня 2023 р. 
 14.00 год. 

(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Дубінський О.А.,  
Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Горват Р.І., 
Гетманцев Д.О., Герега О.В., Іванчук А.В., Железняк Я.І., Кінзбурська В.О., 
Кулініч О.І., Петруняк Є.В.,  Ковальчук О.В., Колісник А.С.,  Марусяк О.Р., 
Мотовиловець А.В.,  Леонов О.О., Ніколаєнко А.І.,  Рєпіна Е.А., Лукашев О.А., 
Славицька А.К., Скорик М.Л., Холодов А.І.,  Сова О.Г., Устенко О.О., Южаніна 
Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Володіна Д.А., Діденко Ю.О., Заблоцький М.Б.,    
Палиця І.П., Ляшенко А.О., Шкрум А.І. 
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Єфімов М.В., Марчук І.П. 
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 
Висоцький Т.М.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Директор департаменту МФУ Паламар Л.
Державний секретар Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій Домбровський К.Г.
Перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості 
України Можний О.В. 
Радник Міністра цифрової трансформації України Цхакая Г.
Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Драганчук Ю.О.
Директор Департаменту митної політики МФУ Москаленко О.П.
Директор юридичного департаменту НБУ Зима О.
Експерти НБУ Бойко С., Беспалий С.Б., експерти Гуринська Д., Паулюс 
Мажейка.

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 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування 
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податком на додану вартість операцій з постачання/ввезення товарів для потреб 
безпеки і оборони у період воєнного стану (реєстр. № 9061 від 24.02.2023, н.д. 
Єфімов М.В., Гетманцев Д. О. та інші) 

2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки 
і оборони у період воєнного стану (реєстр. № 9062 від 24.02.2023, н.д. Єфімов 
М.В., Гетманцев Д. О. та інші)

3. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
використання митних декларацій та електронної транзитної системи, 
передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення 
транзиту на умовах цього Кодексу (реєстр. № 9014 від 14.02.2023, н.д. Железняк 
Я.І. та інші)

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
використання митних декларацій та електронної транзитної системи, 
передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення 
транзиту на умовах цього Кодексу (реєстр. № 9014-1 від 28.02.2023, н.д. Сова 
О.Г., Гетманцев Д. О. та ін.)

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань діяльності Національного банку України (реєстр. № 8393 від 
27.01.2023, н.д. Гетманцев Д.О.)

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про 
фінансові рахунки (реєстр. № 8131 від 17.10.2022, Кабінет Міністрів України), 
друге читання.

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва 
(реєстр. № 5762 від 14.07.2021, Кабінет Міністрів України)

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської 
діяльності малих виробництв виноробної продукції (реєстр. № 9030 від 
17.02.2023, н.д. Марчук І.П. та ін.)

8. Проект Закону про внесення змін до розділу ІV "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо особливостей 
нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану  
(реєстр. № 9051 від 22.02.2023, Кабінет Міністрів України)

9. Проект Закону про внесення зміни до пункту 165.1 статті 165 
Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за 
споживчими кредитами під час воєнного стану (реєстр. № 9052 від 22.02.2023, 
Кабінет Міністрів України)

10. Заслуховування звіту про діяльність Бюро економічної безпеки України 
за 2022 рік. 

Порядок денний засідання Комітету затверджено. 
1. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення 
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господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції (реєстр. № 
9030 від 17.02.2023, н.д. Марчук І.П. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Марчук Ігор Петрович 
В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Южаніна Н.П., Гетманцев 
Д.О.
УХВАЛИЛИ: 

рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення 
господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції (реєстр. 
№ 9030 від 17.02.2023), поданий народним депутатом України Марчуком І. П. 
та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 
дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект 
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської 
діяльності малих виробництв виноробної продукції (реєстр. № 9030 
від 17.02.2023), поданий народним депутатом України Марчуком І. П. та 
іншими народними депутатами України, з дорученням Комітету доопрацювати 
законопроект відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» у зв'язку із необхідністю узгодження його 
норм та уникнення правової невизначеності відповідно до зауважень, 
висловлених у висновку Головного науково-експертного управління Апарату 
Верховної Ради України, а також з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів 
права законодавчої ініціативи, та внести його на розгляд Верховної Ради України 
у другому читанні.

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

Голосування:  «за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від 
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання/ввезення 
товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного стану (реєстр. № 9061 
від 24.02.2023, н.д. Єфімов М.В., Гетманцев Д. О. та інші) 

Доповідач: народний депутат України Єфімов М.В.
В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Можний О.В., Железняк Я.І., 
Васильченко Г.І., Цхакая Г. та ін. 
УХВАЛИЛИ: 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 
підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України 



4

щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з 
постачання/ввезення товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного 
стану (реєстр. № 9061 від 24.02.2023 року) поданий народним депутатом України 
Єфімовим М.В. та іншими народними депутатами України:

включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 
цілому з урахування такої пропозиції Комітету:

“абзац шостий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у 
такій редакції:

“92. Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, введеного Указом 
Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 
року № 64/2022, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу 
Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 
року № 2102-IX, звільняються від оподаткування податком на додану вартість 
операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать державі в 
особі Міністерства оборони України, Збройних Сил України, а також інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, розвідувальних 
органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними 
функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із 
забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами 
митної території України, та/або продукти їх переробки, які повертаються на 
митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або 
обслуговування”, та з урахуванням техніко-юридичних правок.

Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України доручити Голові Комітету з питань фінансів, податкової 
та митної політики Гетманцеву Д.О.

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

3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки 
і оборони у період воєнного стану (реєстр. № 9062 від 24.02.2023, н.д. Єфімов 
М.В., Гетманцев Д. О. та інші)

Доповідач: народний депутат України Єфімов М.В.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І., Можний 
О.В., Железняк Я.І., Васильченко Г.І., Цхакая Г. та ін. 
УХВАЛИЛИ: 

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

щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб 
безпеки і оборони у період воєнного стану, поданий народними депутатами 
України Єфімовим М.В., Гетманцевим Д.О. та іншими (всього 22 н.д.) (реєстр. 
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№ 9062 від 24.02.2023) включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду у першому читанні, керуючись положеннями статті 
108, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, проект 
Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки 
і оборони у період воєнного стану (реєстр. № 9062 від 24.02.2023) прийняти за 
основу та в цілому з урахуванням таких  пропозицій Комітету:

1) «абзац п’ятий підпункту 1) пункту 2 розділу І законопроекту доповнити 
знаком та словами «, підприємства, які є виконавцями (співвиконавцями) 
державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель»  

2) «абзац другий підпункту 2) пункту 2 розділу І законопроекту викласти у 
такій редакції:

«925. Тимчасово, на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента 
України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 
64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента 
України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 
2102-IX звільняються від оподаткування ввізним митом товари, що належать 
державі в особі Міністерства оборони України, Збройних Сил України, а також 
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 
розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з 
правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України 
покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим 
переробки за межами митної території України, та/або продукти їх переробки, 
які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після 
ремонту та/або обслуговування». та з урахуванням необхідних техніко-
юридичних правок.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Гетманцева Д.О. – 
Голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Голосування:  «за» - 26, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».

4. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

використання митних декларацій та електронної транзитної системи, 
передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення 
транзиту на умовах цього Кодексу (реєстр. № 9014 від 14.02.2023, н.д. Железняк 
Я.І. та інші)

Доповідач: Перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.

Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
використання митних декларацій та електронної транзитної системи, 
передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення 
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транзиту на умовах цього Кодексу (реєстр. № 9014-1 від 28.02.2023, н.д. Сова 
О.Г., Гетманцев Д. О. та ін.)

Доповідач: Голова підкомітету Сова О.Г.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Драганчук Ю.О., 
Москаленко В.П.
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України: 
проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

використання митних декларацій та електронної транзитної системи, 
передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення 
транзиту на умовах цього Кодексу (реєстр. № 9014 від 14.02.2023) та 
альтернативний до нього проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо використання митних декларацій та електронної транзитної 
системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для 
здійснення транзиту на умовах цього Кодексу (реєстр. № 9014-1 від 28.02.2023) 
включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання;

за наслідками розгляду у першому читанні, відповідно до пункту 1 частини 
першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону України 
про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання митних 
декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про 
процедуру спільного транзиту, для здійснення транзиту на умовах цього Кодексу 
(реєстр. № 9014-1 від 28.02.2023) прийняти за основу з дорученням Комітету 
підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи, з необхідними техніко-юридичними 
правками, а також з доопрацюванням і усуненням суперечностей, відповідно до 
частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, скоротивши 
строк подання таких поправок і пропозицій наполовину. 

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – Голову 
підкомітету з питань митної справи. 

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

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

окремих питань діяльності Національного банку України (реєстр. № 8393 від 
27.01.2023, н.д. Гетманцев Д.О.)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 

В обговоренні питання взяли участь: Зима О., Василевська-Смаглюк О.М., 
Петруняк Є.В., Бойко С.
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
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1) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань діяльності Національного банку України (реєстр. № 8393 від 
27.01.2023), внесений народним депутатом України Гетманцевим Д.О., 
включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти за 
основу;

3) доручити Комітету доопрацювати законопроект відповідно до частини 
першої статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у 
зв'язку із необхідністю узгодження його норм та уникнення правової 
невизначеності відповідно до зауважень, висловлених у висновку Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, 
зокрема Комітету Верховної Ради України з питань правової політики в частині 
судового збору та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому 
читанні.

2. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету – Гетманцева Д.О.

Голосування:  «за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - 2.
Прийнято.

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

щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну 
інформацією про фінансові рахунки (реєстр. № 8131 від 17.10.2022, Кабінет 
Міністрів України), друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Гуринська Д., 
Паламар Л., Холодов А.І., П.Мажейка, Железняк Я.І.
УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 3, 31, 40, 48, 55, 
62, 66, 68, 76, 80, 87 (яку доповнити словами «крім випадків надання такої 
інформації відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу 
України»), 92, 96, 99, 105, 106, 199, 122, 123, 126, 140, 147, 154, 158, 165, 172, 180, 
181, 187, 203, 204, 208, 245, 252, 264, 276, 302, 307, 308, 313, 314, 322, 325, 327, 
330, які були подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону 
України «Про комітети Верховної Ради України».

2. Підтримати редакцію законопроекту (реєстр. № 8131), запропоновану до 
розгляду Комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на 
засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації 
міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові 
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рахунки (реєстр. № 8131) прийняти у 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» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

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

спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва 
(реєстр. № 5762 від 14.07.2021, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Висоцький Тарас Миколайович - Перший заступник Міністра 
аграрної політики та продовольства України

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ: 

рекомендувати Верховній Раді України:
1. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення 
умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва (реєстр. 
№ 5762 від 14.07.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, з дорученням 
Комітету доопрацювати законопроект відповідно до частини першої статті 116 
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» у зв'язку із 
необхідністю узгодження його норм та уникнення правової невизначеності 
відповідно до зауважень, висловлених у висновку Головного науково-
експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також з урахуванням 
пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, та внести його на 
розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

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

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

8. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до розділу ІV "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо 
особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного 
стану  (реєстр. № 9051 від 22.02.2023, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Державний секретар Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Домбровський Кирило Григорович

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Беспалий С.Б., Южаніна Н.П.
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УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо 
особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного 
стану" (реєстр. № 9051 від 22.02.2023), внесений Кабінетом Міністрів України, 
включити до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти 
його за основу;

3) доручити Комітету доопрацювати законопроект відповідно до частини 
першої статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у 
зв'язку із необхідністю узгодження його норм та уникнення правової 
невизначеності відповідно до зауважень, висловлених у висновку Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, та 
внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

2. Співдоповідачем від Комітету визначено Голову Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

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

9. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення зміни до пункту 165.1 статті 165 

Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за 
споживчими кредитами під час воєнного стану (реєстр. № 9052 від 22.02.2023, 
Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Державний секретар Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Домбровський Кирило Григорович

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Беспалий С.Б., Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України «Про внесення зміни до пункту 165.1 статті 165 

Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за 
споживчими кредитами під час воєнного стану» (реєстр. № 9052 від 22.02.2023 
року), внесений Кабінетом Міністрів України, включити до порядку денного 
дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти за 
основу з дорученням Комітету підготувати його до другого читання з 
необхідним техніко-юридичним доопрацюванням, а також з доопрацюванням та 
усуненням суперечностей відповідно до частини першої статті 116 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України», та з урахуванням пропозицій 
і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.
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2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету 
Гетманцева Д.О.

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

10. Про заслуховування звіту про діяльність Бюро економічної безпеки України 
за 2022 рік. 

Доповідач: Мельник Вадим Іванович
Директор Бюро економічної безпеки України (відсутній)

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

За результатами розгляду Звіту про діяльність Бюро економічної безпеки 
України за 2022 рік, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики, керуючись статтею 14 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України», відповідно до частини третьої статті 35 
Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»  вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1.1. включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання питання про розгляд Звіту про діяльність Бюро економічної 
безпеки України за 2022 рік;

1.2. прийняти одне з рішень, передбачених частиною четвертою статті 35 
Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» та визначитись 
шляхом голосування.

2. Направити Кабінету Міністрів України Рішення Комітету про результати 
розгляду Звіту про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2022 рік.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду Звіту на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити Железняка Я.І. – Першого заступника Голови 
Комітету.  (рішення додається на 8 арк.)

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

Засідання Комітету оголошено закритим.

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


