
Комітет з питань податкової та митної політики 

Інформація про підготовку законопроектів 
Перелік  законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом 

Міністрів України, які знаходяться на   розгляді Комітету 

 

 Станом на 02.11.2017 року  

 

         I.Законопроекти, внесені Президентом України. 

 1.Законопроекти, внесені Президентом України:  

 1) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків 

фінансових послуг (реєстр.№2414а від 20.07.2015 р.), поданий Президентом 

України (відповідальні від секретаріату Комітету – Ясінський В.М., 

Гречана  Т.В.).     

 За рішенням Комітету від 16.09.2015 року внесено подання про 

прийняття за результатами першого читання за основу. Основний 

законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг 

(реєстр.№2413а), прийнятий за основу 07.07.2016 року. 

 Законопроект обговорено на засіданні Верховної Ради України 

12.05.2016 року; 

 2) проект Закону про внесення зміни до статті 540 Митного кодексу 

України щодо примусового виконання постанови органу доходів і зборів або 

суду про накладення штрафу (реєстр.№6233 від 23.03.2017 р.), поданий 

Президентом України (відповідальний від секретаріату Комітету –Будоков 

А.Ю.).  
Системно пов’язаний та є похідним від законопроекту  про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів (реєстр.№6232 від 23.03.2017 р.), який 

20.06.2017 року прийнятий за наслідками розгляду у першому читанні за 

основу.  

В порядок денний   шостої сесії 04.04.2017 року не включений.   

В порядок денний   шостої сесії 06.04.2017 року не включений.   

Включений до  порядку денного   шостої сесії 25.05.2017 року.   

За рішенням Комітету від 21.06.2017 року внесено подання про 

прийняття за результатами першого читання за основу; 
 

3) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування 

діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної 

допомоги (реєстр.№6675 від 10.07.2017 р.), поданий Президентом України 

(відповідальні від секретаріату Комітету – Воробей С.І., Радченко Р.В.). 

Пов’язаний із законопроектом "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про 
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фінансування діяльності громадських об’єднань та використання 

міжнародної технічної допомоги" (реєстр.№6674 від 10.07.2017 р.)та 

розроблений для належної реалізації його положень. 

      В порядок денний  шостої сесії 11.07.2017 року не включений. 

      В порядок денний  шостої сесії 13.07.2017 року не включений. 

      Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року. 

 

2. Закони, повернуті Президентом України із пропозиціями щодо їх 

подальшого розгляду Верховною Радою України (вето): 

1) пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо справедливого оподаткування доходів фізичних осіб в 

інтервалі від 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати" (до реєстр. № 

2576 від 09.06.2014 р.) (відповідальні від секретаріату Комітету – Воробей 

С.І., Добродій Т.В.). 
Розглянуто на засіданні Комітету 09.12.2015 року, прийнято рішення 

відкласти розгляд до остаточного розгляду законопроекту щодо питань 

податкової реформи. 

Втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 

році» №909-VIII  від 24.12.2015 року. 

 

II.Законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів  України. 

        1. Друге читання:  

1) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем і засобів їх забезпечення) (реєстр.№ 5369 від 07.11.2016 р.) 

(відповідальний від секретаріату Комітету – Будаков А.Ю.). 

Розробник – Міністерство фінансів України. 

В порядок денного п’ятої сесії ВРУ включений 15.11.2016 року. 

Заслухано доповідь Міністра фінансів України за законопроектом та  

законопроект обговорено на засіданні Комітету 16.11.2016 року, прийнято 

протокольне рішення провести протягом 21-24.11.2016 року засідання 

робочих груп щодо законопроекту. 

За рішенням Комітету від 05.12.2016 року внесено подання про  

прийняти у першому читанні за основу та у цілому, як Закон України,  з 

урахуванням пропозицій Комітету. 

Прийнятий у першому читанні за основу 08.12.2016 року.  

За рішенням Комітету від 07.02.2017 року подана порівняльна таблиця 

до другого читання та запропоновано  прийняти законопроект у другому 

читанні та у цілому, як Закон України; 

2) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

уніфікованої митної квитанції  (реєстр.№ 4871 від 29.06.2016 р.) 

(відповідальний від секретаріату Комітету – Будаков А.Ю.). 

Розробник – Міністерство фінансів України. 
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В порядок денний п′ятої сесії ВРУ  включений 01.11.2016 року. 

За рішенням Комітету від 22.02.2017 року внесено подання про  

прийняти у першому читанні за основу; 

Прийнятий у першому читанні за основу 04.04.2017 року; 

За рішенням Комітету від 17.05.2017 року подана порівняльна таблиця 

до другого читання та запропоновано  прийняти законопроект у другому 

читанні та у цілому, як Закон України. 

    

      2. Перше читання, повторне перше читання: 

       1) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через 

митний кордон України (реєстр.№ 4614 від 06.05.2016 р.) (відповідальний 

від секретаріату Комітету - Будаков А.Ю.). 

       Розробник – Міністерство фінансів України. 

      Визначений КМУ як такий, що потребує невідкладного розгляду для 

адаптації з законодавством ЄС. Відсутній у переліку від 29.09.2017 року 

рекомендованих КМУ законопроектів для включення до порядку денного 

сьомої сесії Верховної Ради України. 

      Повторює законодавчі пропозиції урядового законопроекту про внесення 

змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної 

власності під час переміщення товарів через митний кордон України 

(реєстр.№3681 від 21.12.2015 р.). (У зв’язку із відставкою Уряду цей 

законопроект був відкликаний). 

        В порядок денний четвертої сесії ВРУ не включений 14.06.2016 року. 

        В порядок денний сьомої сесії ВРУ  включений 03.10.2017 року. 

        За рішенням Комітету від 19.10.2017 року внесено подання про  

прийняти у першому читанні за основу; 

       2) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС) (реєстр.№ 4615 від 

06.05.2016 р.) (відповідальний від секретаріату Комітету - Ліпіхіна Т.Д.). 

       Розробник – Міністерство фінансів України. 

      Визначений КМУ як такий, що потребує невідкладного розгляду для 

адаптації з законодавством ЄС. 

      Повторює законодавчі пропозиції урядового законопроекту про внесення 

змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС) (реєстр.№3444 від 10.11.2015 р.). (У зв’язку із відставкою 

Уряду цей законопроект був відкликаний). 

За рішенням Комітету від 16.06.2016 року внесено подання про не 

включення до  порядку денного четвертої сесії ВРУ. 

В порядок денний п′ятої сесії ВРУ  включений 01.11.2016 року. 

        В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року. 

       Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року. 

       За рішенням Комітету від 19.10.2017 року прийнято рішення про 

доопрацювання законопроекту спільно з МФУ та внесення його на розгляд 

Комітету; 
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3) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (у 

зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну службу») (реєстр.№ 

4634 від 10.05.2016 р.) (відповідальний від секретаріату Комітету - Будаков 

А.Ю.). 

Розробник - Національне агентство України з питань державної служби. 

За рішенням Комітету від 15.06.2016 року внесено подання про 

включення до  порядку денного четвертої сесії ВРУ. 

      В порядок денний п′ятої сесії ВРУ  включений 01.11.2016 року. 

      В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року; 

      Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

      4) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (у 

зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну службу») (реєстр.№ 

4635 від 10.05.2016 р.) (відповідальні від секретаріату Комітету – Ясінський 

В.М., Гречана Т.В.). 
Розробник - Національне агентство України з питань державної служби. 

За рішенням Комітету від 15.06.2016 року внесено подання про 

включення до  порядку денного четвертої сесії ВРУ. 

В порядок денний п′ятої сесії ВРУ  включений 01.11.2016 року. 

        В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року. 

        Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року;      

       5) проект Закону про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення 

доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань (реєстр.№ 

4663 від 13.05.2016 р.) (відповідальні від секретаріату Комітету – Воробей 

С.І., Кизимчук І.П.). Розробник – Міністерство фінансів України.  

Проект Закону про детінізацію ринку азартних ігор в Україні (реєстр.№ 

4663-1 від 01.06.2016 р.), поданий народним депутатом України  Молотком 

І.Ф. 

16.03.2016 року у Комітеті створено робочу групу під керівництвом 

народного депутата України Ляшка О.В. щодо розгляду поданих  

законопроектів про законодавче унормування ринку азартних ігор  та 

розробки єдиної концепції функціонування цього ринку. 

В порядок денний п′ятої сесії ВРУ  включений 01.11.2016 року. 

В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року. 

Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

        6) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію 

України товарів уповноваженими економічними операторами  (реєстр.№ 

4776 від 03.06.2016 р.) (відповідальні від секретаріату Комітету – Воробей 

С.І., Клишта О.А.). Розробник – Міністерство фінансів України. Визначений 

КМУ як такий, що потребує невідкладного розгляду для адаптації з 

законодавством  ЄС. 

В порядок денний п′ятої сесії ВРУ  включений 01.11.2016 року. 

В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року. 

За рішенням Комітету від 21.06.2017 року внесено подання про  

повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 
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11.10.2017 року створена робоча група спільно з Урядовим офісом з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, МФУ, ДФСУ по 

доопрацюванню зазначеного законопроекту; 

        7) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

уповноваженого економічного оператора та спрощень митних 

формальностей (реєстр.№ 4777 від 03.06.2016 р.) (відповідальний від 

секретаріату Комітету – Будаков А.Ю.).  Розробник – Міністерство фінансів 

України. Визначений КМУ як такий, що потребує невідкладного розгляду для 

адаптації з законодавством  ЄС. 

В порядок денний п’ятої сесії ВРУ  включений 01.11.2016 року. 

В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року. 

За рішенням Комітету від 21.06.2017 року внесено подання про  

повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

11.10.2017 року створена робоча група спільно з Урядовим офісом з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, МФУ, ДФСУ по 

доопрацюванню зазначеного законопроекту; 

       8) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у 

зв'язку з реформуванням правоохоронних органів (реєстр.№ 5451 від 

24.11.2016 р.) (відповідальні від секретаріату Комітету – Ясінський В.М., 

Гречана Т.В.). 

        Розробник – Міністерство внутрішніх справ  України. 

В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року. 

Включений до  порядку денного  сьомої сесії 03.10.2017 року;     

       9) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

приведення транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний 

режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами  (реєстр.№ 5627 від 29.12.2016 р.) (відповідальний від секретаріату 

Комітету – Ліпіхіна Т.Д.). 

       Розробник – Міністерство фінансів України. Визначений КМУ як такий, 

що потребує невідкладного розгляду для адаптації з законодавством  ЄС. 

В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року. 

За рішенням Комітету від 05.04.2017 року внесено подання про  

прийняти у першому читанні за основу; 

       10) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо особливостей оподаткування підприємств, що надають комунальні 

послуги (реєстр.№ 5630 від 30.12.2016 р.) (відповідальні від секретаріату 

Комітету – Воробей С.І., Клишта О.А.). 

       Розробник – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства. 

В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року 

За рішенням Комітету від 17.05.2017 року внесено подання про  

прийняти у першому читанні за основу; 

                 11) проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність (реєстр.№ 6016 від 03.02.2017 р.) (відповідальні від секретаріату 

Комітету – Воробей С.І., Чорногус Л.П.). 
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       Розробник – Міністерство фінансів України. 

       Проект Закону про аудиторську діяльність (реєстр.№ 2534 від 

03.04.2015 р.), поданий народними депутатами України Кужель О.В., 

Галасюком В.В. 

Доопрацьований у Комітеті проект Закону про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність (реєстр.№ 6016-д). 

В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 21.02.2017 року. 

За рішенням Комітету від 24.05.2017 року внесено подання про  

прийняти у першому читанні за основу урядового законопроекту 

реєстр.№6016. 

22.06.2017 року законопроекти реєстр.№2534 та 6016 повернуті до 

Комітету на доопрацювання на повторне перше читання. 

За рішенням Комітету від 19.10.2017 року внесено подання про  

прийняти у першому читанні за основу доопрацьованого у Комітеті 

законопроекту реєстр.№6016-д; 

               12) проект Закону про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу 

України (реєстр.№ 6024 від 03.02.2017 р.) (відповідальні від секретаріату 

Комітету – Воробей С.І., Добродій Т.В.). 

      Розробник – Міністерство інфраструктури України. 

      Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

                  13) проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про 

судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів 

(реєстр.№ 6211 від 20.03.2017 р.) (відповідальні від секретаріату Комітету – 

Ясінський В.М., Пасічник І.В.). 

      Розробник – Міністерство юстиції України. 

      Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

               14)  проект Закону про внесення змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 

статті 133 Податкового кодексу України щодо врегулювання питання 

включення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій (реєстр. №6534-1 від 15.06.2017 року)  (відповідальні від 

секретаріату Комітету – Воробей С.І., Радченко Р.В.). Розробник – 

Міністерство фінансів  України. 

     Проект Закону про внесення змін до статті 133 Податкового кодексу 

України (щодо забезпечення внесення пенсійних фондів до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій) (реєстр. №6534 від 01.06.2017 року), 

поданий   народними депутатами України Євлаховим А.С. та інш.      

     Доопрацьований у Комітеті проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу (прибутку) 

недержавних пенсійних фондів (реєстр.№6534-д). 

      В порядок денний шостої сесії ВРУ не включені 20.06.2017 року. 

 За рішенням Комітету від 21.06.2017 року внесено подання про  

включення законопроекту до порядку денного шостої сесії Верховної Ради 

України. 

 В порядок денний шостої сесії ВРУ  включений 22.06.2017 року. 
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 Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року. 

 За рішенням Комітету від 05.10.2017 року внесено подання про  прийняти 

за основу та у цілому, як Закон України, доопрацьованого у Комітеті проекту 

реєстр.№6534-д; 

     15) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр.№ 6542 від 06.06.2017 

р.) (відповідальні від секретаріату Комітету – Будаков А.Ю.). 

     Розробник – Міністерство економічного розвитку і торгівлі  України. 

     Пов’язаний із  урядовими законопроектами про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в 

Україні (реєстр. №6540 від 06.06.2017 року) та про внесення зміни до статті 

71 Бюджетного кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в 

Україні (реєстр. №6541 від 06.06.2017 року). 

     Розробник – Міністерство економічного розвитку і торгівлі  України. 

     Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

     16) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр.№ 6543 від 

06.06.2017 р.) (відповідальні від секретаріату Комітету – Воробей С.І., 

Радченко Р.В., Чорногуз Л.П., Клишта О.А.). 

     Розробник – Міністерство економічного розвитку і торгівлі  України. 

     Пов’язаний із  урядовими законопроектами про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в 

Україні (реєстр. №6540 від 06.06.2017 року) та про внесення зміни до статті 

71 Бюджетного кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в 

Україні (реєстр. №6541 від 06.06.2017 року). 

     Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

           17) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів  (реєстр. 

№6545-1 від 21.06.2017 року) (відповідальні від секретаріату Комітету – 

Ясінський В.М., Ющенко В.П.). 

     Розробник – Міністерство фінансів  України. 

     Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо контролю за обігом підакцизних 

товарів (алкогольних напоїв і тютюнових виробів) (реєстр. №6545 від 

06.06.2017 року), поданий народними депутатами України Кривенком В.В. 

та інш. 

     Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

     18) проект Закону про внесення зміни до розділу ІI "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (реєстр. №6568 від 

08.06.2017 року) (відповідальні від секретаріату Комітету – Ясінський В.М., 

Ющенко В.П.). 

     Розробник – Міністерство фінансів  України. 

    Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 
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           19) проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів (реєстр. №6610 

від 21.06.2017 року) (відповідальні від секретаріату Комітету – Ясінський 

В.М., Ющенко В.П.). 

     Розробник – Міністерство фінансів  України. 

     Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

     20) проект Закону України про внесення змін до статті 588 Митного 

кодексу України з питань пенсійного забезпечення (реєстр. №6615 від 

22.06.2017 року) (відповідальний від секретаріату Комітету – Будаков 

А.Ю.).     Розробник – Міністерство соціальної політики  України. 

     Проект Закону України про внесення змін до  статті 588 Митного кодексу 

України щодо запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та 

скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні (реєстр. №6615-1 від 

10.07.2017 року), поданий народними депутатами України Шухевичем Ю-

Б.Р. та інш. 

     В порядок денний шостої сесії 11.07.2017 року включений. 

     Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року. 

 За рішенням Комітету від 05.10.2017 року внесено подання про  прийняти 

за основу та у цілому, як Закон України; 

     21) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України з питань пенсійного забезпечення (реєстр. №6616 від 22.06.2017 

року) (відповідальні від секретаріату Комітету – Ясінський В.М.,  Гречана 

Т.В.).    Розробник – Міністерство соціальної політики  України. 

     Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо встановлення справедливого порядку оподаткування пенсій, 

запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування 

привілеїв у пенсійному забезпеченні (реєстр. №6616-1 від 10.07.2017 року), 

поданий народними депутатами України Шухевичем Ю-Б.Р. та інш. 

    В порядок денний шостої сесії 11.07.2017 року включений. 

    Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року. 

За рішенням Комітету від 05.10.2017 року внесено подання про  прийняти 

за основу та у цілому, як Закон України з доповненням новим підпунктом 2 

щодо змін до підпункту «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 

Податкового кодексу України; 

    22) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо перегляду ставок деяких податків (реєстр. №6776 від 20.07.2017 року) 

(відповідальні від секретаріату Комітету – Ясінський В.М.,  Ющенко В.П.). 

    Розробник – Міністерство фінансів  України. 

    Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

           23) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування податків 

(реєстр. №7035 від 21.08.2017 року) (відповідальні від секретаріату Комітету 

– Воробей С.І.,  Гречана Т.В.). Системно пов’язаний із законопроектом про 

внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного 
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рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування (реєстр.№7034 від 21.08.2017 року). 

    Розробник – Міністерство фінансів  України. 

    Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

     24) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до 

мінімального рівня, діючого в ЄС (реєстр. №7110-1 від 18.09.2017 року) 

(відповідальні від секретаріату Комітету – Ясінський В.М.,  Ющенко В.П.). 

    Розробник – Міністерство фінансів  України. 

    Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального 

рівня, діючого в ЄС (реєстр. №7110 від 13.09.2017 року), поданий народним 

депутатом України Кривенком В.В.  

    Включений до  порядку денного   сьомої сесії 03.10.2017 року; 

     25) проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу 

України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” 

(реєстр. №7152 від 02.10.2017 року) (відповідальний від секретаріату 

Комітету – Будаков А.Ю.). 

     Розробник – Міністерство юстиції  України. 

 Повторює законодавчі ініціативи урядового законопроекту реєстр.№ 

2496а від 11.08.2015 р. (У зв’язку із відставкою Уряду цей законопроект був 

відкликаний). 

 Потребує включення до порядку денного  сьомої сесії;           

     26) проект Закону про внесення зміни до статті 201 Податкового кодексу 

України щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних реєстр. №7240 від 27.10.2017 року) 

(відповідальний від секретаріату Комітету – Воробей С.І., Клтшта О.А.). 

     Розробник – Міністерство фінансів  України. 

      Потребує включення до порядку денного  сьомої сесії;     

           27)  проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за 

провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів(реєстр. №7241 

від 27.10.2017 року) (відповідальний від секретаріату Комітету – Будаков 

А.Ю.). 

     Розробник – Міністерство фінансів  України. 

 Потребує включення до порядку денного  сьомої сесії.           

 


