
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань антикорупційної політики 

15 листопада 2022 року 

Веде засідання голова Комітету РАДІНА А.О. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, доброго дня ще раз. Ми  маємо кворум, 

присутні, якщо я правильно рахую, 9 членів комітету, відповідно ми можемо 

починати наше засідання. Ми попередньо обговорювали, що регламент нашої 

роботи приблизно годину, а відповідно часу небагато, давайте починати. 

Проект порядку денного всім вам, колеги, наданий. Є пропозиція 

розглянути звернення голови Конкурсної комісії з добору Директора 

Національного антикорупційного бюро, ряд законопроектів в порядку 

антикорупційної експертизи. І зі свого боку, колеги, я також прошу 

розглянути можливість зробити звернення до Комісії з питань проведення 

аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції, щоби, власне, 

просто задати їм одне просте питання. Повідомити комітет, точніше два 

простих питання, перепрошую, повідомити комітет про строки, етапи і 

графік проведення аудиту і спитати, чи вони отримують всі необхідні 

документи та інформацію від НАЗК та інших органів для того, щоби, власне, 

мати можливість провести аудит відповідно до визначеного Кабміном 

порядку і методики. 

Чи не буде заперечень, колеги, додати таке звернення? Ніхто не 

заперечує, колеги?  

 

_______________. Не буде. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

Тоді, якщо більше ні в кого нема пропозицій до порядку денного, 

можемо так затвердити або, колеги, кажіть, якщо є пропозиції до порядку 

денного ще.  
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Ярославе. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. В мене пропозиція питання звернень розглянути  на 

початку, щоб ми встигли, бо в нас, ми не знаємо, коли закінчиться кворум. І 

потім перейти до антикорупційної експертизи, просто це як би пріоритетна 

сфера нашого відання і, власне, контроль роботи всього, що пов'язано з 

антикорупційними органами. Тому в мене така просто організаційна 

пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. Дякую дуже, колеги, приймається.  

Ще додаткові пропозиції по порядку денному є, немає, колеги? Нема?  

Тоді пропозиція затвердити порядок денний за основу і в цілому з 

урахуванням додавання пропозиції щодо звернення до Комісії з питань 

аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції. Да, колеги?  

Прошу тоді голосувати.  

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 

Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Кабаченко – за. 
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ГОЛОВУЮЧА. Бурміч Анатолій Петрович. Анатолій Петрович, вам 

треба увімкнути звук, мені здається. 

 

БУРМІЧ А.П. Добрий день! Я утримався, тому що запізнився, не знаю, 

про що голосуємо. Я –  утримуюся. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми голосуємо порядок денний. Але гаразд, ви 

утрималися. 

 

БУРМІЧ А.П. А, порядок денний підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Добре, дякую дуже. 

Жмеренецький. 

Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. Іванісов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Одарченко. 

Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Ананченко. 

 

АНАНЧЕНКО М.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. Порядок денний ми маємо, 

відповідно можемо рухатися. 

Отже, по першому питанню, колеги, інформую, що надійшло звернення 

від голови Конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду Директора 

Національного антикорупційного бюро пана Кучерявенка щодо надання 

роз'яснення комітету з наступного питання. При опрацюванні змін до Закону 

"Про національне антикорупційне бюро", який минулого року Верховна Рада 

ухвалила, який відповідно ми з вами готували, було внесено зміни, зокрема 

до статті 6 закону, який визначає серед іншого вимоги до кандидата на 

посаду Директора Національного антикорупційного бюро. А саме йдеться 

про наявність не менш ніж 10 років досвіду, роботи на керівних посадах, в 

органах влади, в органах державної влади, перепрошую, установах, 

організаціях, в тому числі за кордоном або в міжнародних організаціях, і далі 

відповідно по тексту. І просить нас конкурсна комісія роз'яснити, чи в 

частині досвіду в установах і організаціях йдеться про необхідність мати 

досвід в установах і організаціях  державної форми власності чи ні.  

І, колеги, в процесі опрацюванні цього питання  і ми звернули увагу, і 

відповідно комісія звертає увагу, що, коли ми з вами, власне, вносили зміни 

до закону, ми ухвалили з вами правку, вона в таблиці номер 84, яка говорить 

про необхідність наявності досвіду роботи на керівних посадах в органах 

влади, установах, організаціях, в тому числі за кордоном. Така була перша 

редакція, мається на увазі  редакція змін, яку потім, колеги, при опрацюванні 

літредакторами і юристами було змінено на формулювання: досвід роботи в 

державних… перепрошую, досвід роботи… як же ми замінили… в 

державних органах, установах, організаціях. Отак, колеги.  
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Я, колеги, пропоную щодо цього питання відповідно проект рішення 

наступний, він нам наданий. Звернути увагу і роз'яснити, що намір 

законодавця був встановити вимогу щодо наявності досвіду роботи в 

державних органах, але також в установах і організаціях незалежно від 

форми власності, бо, власне, саме таку правку 84 ми з вами, колеги, і 

ухвалили, яка потім була просто редакційно опрацьована і літредакторами, і 

юристами. І було змінено формулювання в першу чергу тому, що поняття 

"органи влади" в законодавстві не визначається, а поняття "державні органи", 

власне, визначається. Що при цьому не змінює нашого наміру зафіксувати, 

що не тільки люди з досвідом роботи в державних органах можуть 

подаватися на конкурсну посаду Директора Національного антикорупційного 

бюро.  

І відповідно пропозиція,  да, таке  роз'яснення з цього питання і дати з 

посиланням, власне, як на порівняльну таблицю законопроекту, так і на 

практику Верховного Суду, яка також при тлумаченні подібних норм 

законодавства зводиться до того, що не обмежується тлумачення таких 

конструкцій виключно зведенням установ і організацій до установ, 

організацій державної форми  власності.  

Чи будуть, колеги, по цьому питанні питання чи зауваження?  

 

_______________. Відсутні.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чи є, колеги, згода відповідно таке роз'яснення 

конкурсній комісії надати?  

 

_______________. Так, голосуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Я просто зверну увагу на те, як це сформульовано в 

проекті роз'яснення. Щодо вимог до наявності керівного досвіду у Директора 

Національного антикорупційного бюро: слід застосовувати таким чином, що 
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Директор Національного антикорупційного бюро може бути громадянином 

України, в якого, зокрема, наявні не менш ніж 5 років досвіду роботи на 

керівних посадах в державних органах, установах та організаціях незалежно 

від форми власності, в тому числі і за кордоном або у міжнародних 

організаціях. Відповідно ознака державності стосується лише органів і не 

стосується установ і організацій. Таким чином, колеги, підсумувати. Да?  

Оскільки немає заперечень, колеги, пропозиція тоді затвердити 

роз'яснення, воно попередньо було всім надано відповідно в тій редакції, яка 

була надана. Да, колеги? Прошу тоді голосувати. 

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Кабаченко – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. Вікторіє? 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Одарченко. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Ткаченко проти, оскільки, наскільки мені відомо, 

лише один орган в нашій країні має право тлумачити закони.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так це роз'яснення, Олександре. Це не тлумачення, це 

роз'яснення. По Закону про комітети ми маємо право давати роз'яснення, 

вони рекомендаційного характеру. Ми це робили вже декілька разів.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Перепрошую, але я все рівно утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Зрозуміло. 

Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко. 

 

АНАНЧЕНКО М.О. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. Володимире, мені здається, маємо 

рішення, да? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Рішення маємо.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. По цьому тоді маємо рішення. 

Колеги, наступне звернення. Пропозиція звернутися до членів Комісії з 

проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного 

агентства з питань запобігання корупції і поставити їм два питання.  

Перше. Повідомити комітет про визначені комісією строки, етапи і 

графік проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК і 

повідомити про стан надання НАЗК та іншими органами до комісії 

запитуваних документів та інформації, зокрема тих, що належать до 

інформації з обмеженим доступом.  І в разі наявності випадків ненадання 

такої інформації або надання її в неповному обсязі просимо повідомити про 

перелік таких документів і інформації для того, щоб ми відповідно як комітет 

також могли здійснити парламентський контроль за належним проведенням 

такого аудиту, який, власне, в нашому випадку зводиться до забезпечення 

наявності  в комісії всіх  необхідних документів для того, щоби вона могла 

застосувати затверджену Кабміном методику проведення відповідного 

аудиту.  

Будуть по цьому, колеги, питання чи зауваження?  

 

_______________. Відсутні.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

Чи буде згода таке звернення затвердити?  

Мені здається, немає заперечень, тому, колеги, я прошу переходити до  

голосування.  

Радіна – за.  
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Юрчишин.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Кабаченко – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Одарченко. Андрію. 

Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  
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МОШЕНЕЦЬ О.В. Мошенець – за. Поганий зв'язок.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, Олено.  

Ананченко.  

 

АНАНЧЕНКО М.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, маємо рішення, мені здається. Да, 

Володимире? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Да, маємо рішення: 10 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Маємо рішення. Дякую дуже, колеги. На цьому ми 

частину питань, пов'язаних із зверненнями і роз'ясненнями, вичерпали.  

І переходимо до другого блоку питань порядку денного, а саме 

антикорупційної експертизи законопроектів. Маємо з вами тут, колеги, гарно 

попрацювати.  

Отже, перший законопроект порядку антикорупційної експертизи 

реєстраційний номер 2683 (доопрацьований), разом із ним два 

альтернативних законопроектів. 

Отже, колеги, проект висновку: за результатами… Перепрошую, це 

проект Закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне 

забезпечення. Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи 

в секретаріаті визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Разом з тим, колеги, я прошу, якщо можна, секретаріат, Юрій 

Юрійович, вас або автора висновку роз'яснити один пункт з цього висновку, 

оскільки пропонується комітету зробити зауваження. Я, на жаль, не можу 

зрозуміти з проекту висновку, власне, в чому полягає це зауваження. В 

проекті рішення, підготовленого секретаріатом, написано наступне, колеги.  
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Оскільки законопроектом пропонується передбачити, що облік осіб, 

передбачених в пунктах таких-то закону, ведеться в порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і 

реалізацію державної фінансової політики за погодженням з Пенсійним 

фондом, фондами загальнообов'язкового соціального страхування, 

адміністратором соціального реєстру. Точка. Тому необхідно узгодити між 

центральним органом виконавчої влади, Пенсійним фондом, фондами 

страхування їх повноваження в частині розмежування питань, які 

погоджуватимуть і регулюватимуть облік платників соціальної системи… 

облік платників, перепрошую, до солідарної системи та відповідно до 

накопичувальної.  

Поясніть, будь ласка, це зауваження. Юрій Юрійович.  

 

ЯКОВЕНКО С.В. Доброго дня, народні депутати! 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Я вже надав слово Яковенко Світлані. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, будь ласка. 

 

ЯКОВЕНКО С.В. Яковенко Світлана.  

Я готувала проект рішення. Що я мала на увазі? Відповідно 

законопроектом пропонується передбачити ведення обліку осіб, його веде 

орган центральної виконавчої влади. Наповнення здійснюється за 

погодженням з Пенсійним фондом, Фондом загальнообов'язкового 

державного соціального страхування та адміністратором відповідного 

реєстру. Тому, на мою думку, необхідно чітко передбачити, хто за які 

питання буде відповідати при наповненні цього реєстру.Ось суть мого 

зауваження, а також на це звертає Пенсійний фонд України. 
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ГОЛОВУЮЧА. Світлана, а ви вважаєте з того, що я щойно прочитала, 

випливає зауваження, яке ви щойно озвучили? 

 

ЯКОВЕНКО С.В. Да. Мені зрозуміло. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ще раз сформулюйте, будь ласка, зауваження, яке ви 

пропонуєте комітету. Ви кажете, що із зауваженням. Яке зауваження ви 

пропонуєте комітету?  

Я перепрошую, колеги, я, правда, не розумію, що написано в цьому 

висновку, правда. Тому, можливо, секретаріат допоможе.  

 

ЯКОВЕНКО С.В. Пропоную, що в законопроекті необхідно узгодити 

між центральним органом виконавчої влади, Пенсійним фондом, Фондом 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та 

адміністратором Єдиного соціального реєстру їх повноваження в частині 

розмежування питань, які вони будуть погоджувати і регулюватимуть облік 

цього реєстру, оскільки... 

 

ГОЛОВУЮЧА. Світлано, я перепрошую. Написано вами же на речення 

вище, якщо я правильно розумію, то цей порядок якраз і встановлюється 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування і 

реалізацію фінансової політики за погодженнями з цими органами. 

Відповідно от у цьому порядку це погодження і відбудеться. Є така форма 

затвердження документів – за погодженням. В чому зауваження, скажіть, 

будь ласка? Що з чим необхідно узгодити?  

 

ЯКОВЕНКО С.В. У частині розмежування питань, хто за що буде 

відповідати, за що буде відповідати. За що буде  відповідати  Пенсійний 

фонд, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування та 
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адміністратор Єдиного цього реєстру. На це також звертає увагу Пенсійний 

фонд України у своєму висновку, який є на сайті Кабінету Міністрів. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Повноваження в частині розмежування питань, які 

погоджуватимуть і регулюватимуть облік платників? 

 

ЯКОВЕНКО С.В. Так. Якщо ви не погоджуєтесь з цим зауваженням... 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я вважаю, що це просто так неграмотно написано, що 

можна було б внести в, знаєте, як ті популярні штуки, витяги із шкільних 

творів, неграмотно написані. Повноваження в частині розмежування питань, 

які погоджуватимуть... Хто погоджуватиме питання розмежування питань? 

Світлано, ну, це просто, чесно,  мені прямо соромно задавати це питання на 

комітеті, правда. Я вважаю, що так не діло писати у висновках комітету. 

 

ЯКОВЕНКО С.В. Це проект рішення. На мою думку, я читаю, мені 

зрозуміло.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Я читаю і мені зрозуміло, що це просто неграмотно 

елементарно написано.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Колеги, є пропозиція, великий порядок денний, 

часу небагато, і з зауваженнями не всі погодилися, це очевидно, давайте 

просто рухатися далі. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні, я просто хочу, колеги,  я би просто хотіла, щоби ми 

мали зауваження, з яких можна зрозуміти, що конкретно пропонується 

комітету в якості  зауважень. І мені здається, що це не той випадок. І мені 

дуже шкода, що я змушена витрачати час комітету на те, щоби з'ясовувати це 

в працівників секретаріату, колеги. 



14 

 

Я змушена вам також доповісти, що зі свого боку я двічі просила 

написати це так, щоби це було зрозуміло, грамотно і відповідало базовим 

вимогам побудови речення в українській мові. І, на жаль, те, що я читаю, досі 

не відображає цього. 

Колеги, які будуть думки щодо цього висновку? Колеги? Володимире? 

Я бачу, Ярослав… 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Думки дуже прості, що, так, я погоджуюся з вами, 

що зауваження, воно не чітке, тому голосуємо без врахування цього 

зауваження. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович і Ярослав тримають руку.  

 

БУРМІЧ А.П. Дивіться, от в статті 6, наприклад, тут от є для мене 

багато чого незрозумілого. Ну, наприклад: "Щонайменше один член ради 

національного Пенсійного фонду повинен мати не менше 5 років досвіду 

роботи, пов'язаної з юридичною діяльністю". Пов'язаної –  це значить,  він 

там сторожем був, кур'єром, писарем чи має юридичну освіту? Що таке 

"пов'язаної", роз'ясніть мені, я, наприклад, не розумію. Що це таке 

"пов'язаної"? Це перше.   

Друге. От, наприклад, накопичувальні внески не є складовою частиною 

єдиного внеску, коли, з другого боку, пишуть, що включає в себе 

накопичувальний внесок. Колізія, одне іншому протирічить, що є ознакою 

корупційних ризиків. 

Багато дуже таких ще незрозумілих є моментів. Я вважаю, що цей 

законопроект необхідно доопрацьовувати, щоб було більше конкретики, а не 

ми робимо їх такими, що до цієї ради можуть входити коти, собаки, які теж 

там десь бігають біля юридичної фірми. Чому не сказано… що значить 

"пов'язаний"? Має юридичну освіту, або працював на… Пов'язаний, що таке 

"пов'язаний"? Я не розумію цього. 
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Я вважаю, що тут є корупційні ризики, і його необхідно 

доопрацьовувати, цей законопроект. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ярослав Юрчишин тримав руку також. Ярославе, будь 

ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я теж вбачаю корупційні фактори в даному 

законопроекті. В принципі, не секрет, що його профільний комітет просить 

направити на повторне друге читання, відхиливши всі альтернативні. 

Наприклад, згідно частини один статті 2 проекту суб'єктами системи 

загальнообов'язкового  накопичувального пенсійного забезпечення 

визначені, зокрема, авторизовані страхові організації. Але далі їхня, власне, 

діяльність визначена дуже нечітко, що може створити серйозні ризики в 

реалізації. 

Аналогічно дуже загально і нечітко виписано забезпечення 

інвестування активів загальнообов'язкового накопичувального пенсійного 

забезпечення. Не виписана чітка система їх збереження та повернення. І тут 

виникає відповідно дуже резонне питання: у разі знецінення цих активів на 

кого покладається відповідальність?  І якщо не прописано механізму, власне, 

як забезпечити їх як би ліквідність або щонайменше невтрату ціни, тобто 

відповідно держава буде нести функції, компенсацію, чого б або не хотілося 

б або чітко зрозуміти, як це буде відбуватися. Тобто зауваження, я бачу 

корупціогенні фактори в нечіткості системи робота авторизованих страхових 

організацій і в системі забезпечення інвестування активів загального 

накопичувального пенсійного забезпечення.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, чи по цьому законопроекту буде ще питання, 

чи зауваження у когось іншого з членів комітету?  

Колеги, я правильно розумію, що пропонується законопроект визнати 

таким, що містить корупційні ризики, да? Добре. 
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Анатолій Петрович, чи могли б ви, будь ласка, якщо можна, ще раз під 

стенограму, якщо так можна сказати, сказати чітко, який корупційний ризик 

ви пропонуєте, точніше, ви бачите в цьому законопроекті, ви пропонуєте 

комітету його ідентифікувати? 

 

БУРМІЧ А.П. Накопичувальні внески не є складовою частиною 

єдиного внеску і нараховуються та сплачуються окремо (стаття 7 Закону про 

збір та облік єдиного внеску, у редакції законопроекту). Проте надалі в 

законопроекті, а саме в частині п'ятій статті 8 Закону про збір та облік 

єдиного внеску у редакції законопроекту вказано: єдиний внесок для 

платників, зазначених у статті 4 цього закону, встановлюється у розмірі 22 

відсотків до визначеної статтею 7 цього закону бази нарахування єдиного 

внеску та включає в себе накопичувальний внесок, бази нарахування якого 

визначаються статтею 7 цього закону. Тобто там не є внеском, а тут є 

внеском. Якщо потрібно, то мій помічник цей абзац вам занесе, якщо не 

записали. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Добре, Анатолій Петрович, ви сказали, Ярослав 

Юрчишин також сказав. Колеги, тоді, оскільки пропозиція від двох членів 

комітету надійшла, пропозиція цей законопроект визнати таким, що не 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупціогенні 

фактори в конкретних нормах, які були вже озвучені Ярославом і Анатолієм 

Петровичем.   

Нема, колеги, тут заперечень? Колеги? Колеги, нема заперечень?  

Тоді пропоную теж по цьому законопроекту і голосувати, шановні 

колеги.   

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 
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ГОЛОВУЮЧА.  Мошенець. 

Кабаченко. Володимире!  

Так, колеги, чекайте, без Володимира ми нікуди голосувати нічого не 

можемо. Володимире, ви з нами?  

Анатолій Петрович, прошу. 

 

БУРМІЧ А.П. Він співавтор цього законопроекту, тому втік. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я думаю, що ні, але, Анатолій Петрович, в сенсі, я 

переконана, що Володимир не втік у зв'язку з цим, я дуже прошу вас тоді 

взяти на себе функції секретаря.  Гаразд?  А ми почнемо голосування 

спочатку, бо без секретаря голосувати не можемо. 

Отже, ще раз, колеги, проект рішення: визнати таким, що не відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства в конкретних нормах, які були 

колегами озвучені. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.   

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Одарченко. 

Сюмар. 

Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко. 

 

АНАНЧЕНКО М.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович, що у вас вийшло? 

 

БУРМІЧ А.П. 7 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Скільки? І всього 7 людей проголосувало, правильно? 

Колеги, в нас кворум 8 осіб.  

 

БУРМІЧ А.П. Ну, давайте когось почекаємо, хтось же десь там пропав. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, секундочку. Юрій Юрійович, ви можете, будь 

ласка, набрати Романа Іванісова і попросити його повернутися на комітет, 

бо… 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Зараз, і Мошенець, і Іванісов. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 
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ІВАНІСОВ Р.В. Так я тут, Анастасія Олегівна. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Романе, дякую дуже. Тепер відповідно ми маємо мати 

8 осіб. Романе, ви просто не… 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Так я і був тут, я ж голосував тільки що "за". Я ж після 

Бурміча йду, ви мене назвали. Я ж голосував тільки що "за". 

 

ГОЛОВУЮЧА. Перепрошую, Романе.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. …містить корупційні ризики. З ким ви мене 

переплутали, пані голово? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я перепрошую, колеги, ви не завжди вмикаєте камери, 

я іноді так не орієнтуюся. Все одно 7 людей – це замало для кворуму.  

 

БУРМІЧ А.П. Дисциплинка хромает, хромает! 

 

_______________. Даже добавить нечего. 

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  Галина Ігорівна. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Галина Янченко підключилась. Галино, ви з нами, да? 

Доброго дня.  

Відповідно, мені здається, ми все-таки маємо кворум. Секундочку, 

колеги. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Єдине, що я до першої з вами. 
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ГОЛОВУЮЧА. Ми так і планували попередньо, ми так і планували.  

Добре, колеги, ми все-таки маємо кворум. Галино, ми зупинилися на 

законопроекті 2683-д, по ньому було запропоновано проект рішення: містить 

корупційні ризики в нормах,  озвучених Ярославом Юрчишиним і Анатолієм 

Петровичем. Чи ви готові взяти участь в голосуванні по цьому 

законопроекту? Щоб ми просто не повторювали ще раз обговорення. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Мошенець – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. І Олена Мошенець підключилася.  

2683. Колеги, я бачу, підключились колеги, які були під час 

обговорення цього законопроекту, давайте спробуємо по ньому ще раз 

проголосувати. Проект рішення я озвучувала, давайте ще раз спробуємо і 

подивимося, чи ми вийдемо на рішення.  

Отже, колеги, Радіна – за.  

Юрчишин.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Утрималась.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко.  

Бурміч. 
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БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.   

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко.  

 

АНАНЧЕНКО М.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

Анатолій Петрович, що у нас?  

 

БУРМІЧ А.П. Да, є. 8 – за, 1 – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Відповідно ми і маємо кворум, і маємо рішення.  

Гаразд, колеги, рухаємося далі. Тоді наступний законопроект 

реєстраційний номер 2683 з позначкою 2 альтернативний до попереднього. 

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із 

зауваженнями. Зауваження відповідно до висновку, підготовленого 

секретаріатом, пропонуються такі.  
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Перше. Пропонується передача Кабінету Міністрів функцій із 

управління активами накопичувального фонду Пенсійного, що суперечить 

його, я так розумію, Кабміну в конституційному визначенні як вищого 

органу у системі органів виконавчої влади і не відповідає, власне, 

визначенням самого законопроекту, по якому управління активами має 

займатися якраз окремо визначений, причому визначений на конкурсних 

посадах компанії. Це перше зауваження. 

Друге. Звертається увага на те, що законопроект пропонує Верховній 

Раді призначати членів ради накопичувального фонду, що не відповідає 

статті 85 Конституції, яка містить закритий перелік повноважень Верховної 

Ради України.  

Мені здається, це серйозні достатньо зауваження, колеги, відповідно я 

би пропонувала цей законопроект все-таки також визнати таким, що не 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства, бо це стала практика  

нашого з вами комітету, коли йдеться про невідповідність Конституції, ми 

зазвичай говоримо про наявність корупційних ризиків. 

Що скажете, колеги?  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Є підтримка такої пропозиції. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, нема заперечень по цьому?  

Тоді пропозиція законопроект 2683 з позначкою 2 також визнати 

таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 
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МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко. 

 

АНАНЧЕНКО М.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. І Кабаченко – за. 
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ГОЛОВУЮЧА. Володимире, з поверненням, дякую дуже. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ви можете взяти на себе функції секретаря, дозволяю 

вам.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Звісно. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Анатолій Петрович, тоді я вам дуже дякую. 

 

БУРМІЧ А.П. 10 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. І прошу, Володимире, повернутися до 

виконання функцій секретаря. 

Так, колеги, наступний законопроект реєстраційний номер 2683 із 

позначкою 3, альтернативний до попередніх. Проект висновку по цьому 

законопроекту: визнати його таким, що не містить корупціогенних факторів і 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства, без зауважень. Не 

пропонує секретаріат комітету ніяких зауважень по цьому законопроекту. 

Чи будуть тут, колеги, питання чи зауваження? Немає. Тоді, колеги, 

пропозиція визначитися по тому проекту висновку, який є. 

Радіна – за. 

Юрчишин. Ярославе. Ярославе, ви з нами? 

Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Мошенець – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 
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ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. Іванісов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. За? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За, за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко. 

 

АНАНЧЕНКО М.О. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Володимире, що з рішенням? Мені здається, маємо. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Рішення маємо. Все добре. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

Колеги, наступний законопроект реєстраційний номер 7029, про 

внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління 

багатоквартирними будинками. 

Проект висновку за результатами опрацювання в секретаріаті комітету 

визнати таким, що не містить корупціогенних факторів.  

Разом із тим, колеги, в мене є суттєве зауваження до двох норм цього 

законопроекту, колеги, а саме. 

Перше. Тут пропонується скасувати вимогу щодо нотаріального 

засвідчення справжності підпису на установчих документах та рішеннях 

органу управління юридичною особою під час відповідної державної 

реєстрації. А це, колеги, питання внесення змін до відомостей про ОСББ, 

створення ОСББ і так далі. Це серйозне дуже питання. Мені, чесно кажучи, 

здається, що відсутність вимоги щодо нотаріального посвідчення спростить 

фактично можливість рейдерських дій щодо ОСББ. Я, чесно кажучи, навіть 

схилялася би до того, що це норма, в  якій є оця конкретна  одна норма, це 

норма, в якій є корупційні ризики.  

І, разом із тим, колеги, я би також зробила зауваження щодо наступної 

норми законопроекту: надання установчих зборів приймати рішення, 

віднесені  законом до загальних зборів. Причому приймати це рішення 

методом опитування, що, в принципі, нівелює роль в подальшому загальних 

зборів ОСББ.  

Такі мої думки щодо цього законопроекту. Які будуть думки  в решти 

колег, колеги, і що скажете? Анатолій Петрович, будь ласка. 
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БУРМІЧ А.П. Ми всі, шановні колеги, ми ж всі проживаємо в 

будинках, де багато квартир і в різних, де є добросовісний, скажемо так, 

голова правління, то там більш-менш. Я знаю дуже багато випадків і, я 

думаю, і ви, де проходять зловживання  і абсолютно  необґрунтовані 

виставляються, так сказати, платежі і таке інше. Це на сьогодні, при 

сьогоднішньому законодавстві. 

Якщо цей закон буде нами прийняти  і не визнаний  таким, що містить 

корупційні ризики, як казали ви, пані голово, то я думаю, буде повна 

вакханалія. Буде і рейдерство, будуть і такі рішення, на які не будуть 

впливати ті, хто проживає в цих багатоквартирних, і ми тільки погіршимо 

загальне те положення, яке сьогодні існує,  буде біліше жалоб і будуть 

більше дурити людей. 

Я вважаю,  що такий законопроект містить в собі корупційні ризики.  

 

ГОЛОВУЮЧА. А в чому конкретно, Анатолій Петрович? Бо в мене 

тільки в одній конкретній нормі питання, по нотаріальному завіренню  

підпису. 

 

БУРМІЧ А.П. Правильно, то це і є корупційний ризик один. А другий 

такий, що можна буде приймати рішення  ОСББ при тому, як пропонується, 

меншою кількістю від 50 відсотків. А це значить, що можна буде 

маніпулювати рішеннями тих, хто  очолює, і таке інше. Це буде впливати на 

тарифи, на ті ціни, які будуть виставлятися тим, хто проживає в цьому 

будинку. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович, а де там норма про менше ніж 50 

відсотків? Мені здається, там якраз 50 відсотків. Мені здається, там немає 

менше ніж 50 відсотків, там якраз 50 відсотків.  
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БУРМІЧ А.П. Воно дає ризики такі, я ж не кажу, що 50 відсотків. А є 

такі ризики. Згідно з новою редакцією частини 14 статті 10 закону рішення 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники, які разом 

мають більше половини від загальної кількості голосів усіх співвласників, 

якщо інше не встановлено статутом об'єднання або законом.  

Звертаємо увагу, що такий підхід дозволяє визначати у статуті ОСББ, 

саме через статут ОСББ можна буде протягувати рішення, де буде прийнято, 

наприклад, 49 відсотків, або 48. Тут оце вказано. Якщо інше не дозволяє 

визначити у статуті ОСББ. Тобто статут ОСББ можна таким чином написати, 

який буде дозволяти приймати рішення менше 50 відсотків. Все. Оце "якщо 

інше не передбачено", оте, що я зачитав. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ви маєте на увазі, що є можливість встановити, що 

ухвалити рішення можна… 

 

БУРМІЧ А.П. Можна статут ОСББ написати так, що можна буде 

голосувати не тільки 50 відсотків… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Зрозуміло.  

Колеги, які ще будуть думки щодо цього законопроекту? 

Тоді, колеги, пропозиція наступна. Визнати законопроект таким, що 

містить корупціогенні фактори, але не в цілому всі ідеї законопроекту, а 

конкретні норми, а саме, колеги, щодо нотаріального підпису, точніше, щодо 

скасування вимоги по нотаріальному завіренню підпису при внесенні змін до 

відомостей про юридичну особу. І, колеги, в тому, на що звернув увагу 

Анатолій Петрович: можливості встановити ухвалення… встановити, 

точніше, можливість ухвалення рішень… встановити можливість ухвалення 

рішень менше ніж 50 відсотками голосів власників відповідно співвласників 

багатоквартирного будинку. Немає заперечень тут, колеги? Про дві … (Не 

чути) ми говоримо  про корупційні ризики в двох конкретних нормах, да?  
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Колеги, оскільки, не прозвучало зауважень і не прозвучало незгоди з 

цим, прохання  тоді визначатися по тому проекту рішення, який я щойно 

озвучила за результатами нашого обговорення.  

Отже, колеги, Радіна – за.  

Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.   

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  
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ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко.  

 

АНАНЧЕНКО М.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

Рухаємося далі. Наступний законопроект (реєстраційний номер 8098) 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку 

проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без 

громадянства у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формуваннях.  

Колеги, проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи 

в секретаріаті визнати таким, що не містить корупціогенних факторів, 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть по цьому законопроекту, колеги, ще питання, чи 

зауваження? Немає. Тоді прохання визначатися по тому проекту рішення, 

який маємо.  

Радіна – за.  

Мошенець. Олено! 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. Вибачте.   

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  
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ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.   

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко.  

 

АНАНЧЕНКО М.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект (реєстраційний номер 8064) внесення змін до 

деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового 

виконання судових рішень  і рішень інших органів під час дії правового 

режиму воєнного стану, колеги. Проект висновку: за результатами 

антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Без зауважень, колеги. 

Чи будуть тут, колеги, додаткові пропозиції чи зауваження? Немає. 
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Тоді прошу визначатися по тому проекту рішення, який ми маємо, 

колеги. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. Галина. 

Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко. 
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АНАНЧЕНКО М.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Маємо рішення, да?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так, 8 – за. Маємо рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Юрію Юрійовичу, а ми розглянули 8061? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, пропустили. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мені також так здалося. Колеги, я перепрошую. 

Законопроект реєстраційний номер 8061, внесення змін до деяких 

законів України щодо надання права на звільнення з військової служби та 

відстрочки від призову під час мобілізації особам, звільненим з полону. 

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Без 

зауважень. Відповідно з мого боку також немає зауважень до нього. 

Чи є, колеги, в когось із членів комітету зауваження? Немає. 

Тоді прошу визначатися по наявному проекту рішення. 

Радіна – за. 

Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко. 

 

АНАНЧЕНКО М.О.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект (реєстраційний номер 8140) внесення змін до 

статті 29 Дисциплінарного статуту  Збройних Сил України. Проект висновку: 

за результатами  антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, без зауважень.  

Чи будуть, колеги, тут зауваження з боку членів комітету? Нема?  
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Тоді прошу визначатися по наявному проекту рішення. 

Радіна – за. 

Мошенець. Олено! 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Мошенець – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Ананченко. 

 

АНАНЧЕНКО М.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, маємо рішення. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Да, ми маємо рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги, наступний законопроект 7440: 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо користування водними ресурсами протягом дії правового 

режиму воєнного стану в Україні.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не містить 

корупціогенних факторів. 

Чи будуть, колеги, по цьому законопроекту питання чи зауваження? 

Колеги, нема?  

Тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства і не містить корупціогенних факторів, по 

наявному проекту рішення. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. Галино! 

Кабаченко. 
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КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко. 

 

АНАНЧЕНКО М.О. Вибачте. Ананченко – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Колеги, наступний законопроект… Юрій Юрійович, у мене, на жаль, 

його немає в матеріалах. Законопроект реєстраційний номер … 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ми пропустили 7720, Анастасія Олегівна. 
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ІВАНІСОВ Р.В. Пані голово, скажіть, будь ласка, за попереднім зараз 

голосуванням в нас є кворум, скільки "за"? Хай секретар озвучить. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Володимире, скажіть, будь ласка. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Кворум є, до попереднього голосування кворум є: 9 

присутніх. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Дякую, пане Володимире. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Юрій Юрійович, що пропустили? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Пропустили 7720. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ви знаєте, Юрій Юрійович, я йду в тому порядку, в 

якому мені дали проекти висновків. І мені здається, тут нікого, перепрошую, 

порядку немає, купа всього пропущено. І я тому весь час плутаюся. Я прошу, 

будь ласка, надавати мені документи в тому порядку, в якому вони в проекті 

порядку денного, колеги. 

Ще раз, 7720, ви сказали? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 7720. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ну, в проекті порядку денного він зазначений як з 

зауваженнями, але в мене, на жаль, в документах його немає. Відповідно я не 

можу сказати, про які зауваження йдеться, Юрій Юрійович. Може, ви 

озвучите, бо в мене в цій папці, яку ви мені дали, його просто немає? Я не 

відкрию просто швидко електронний порядок денний, перепрошую.  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Добре. Корчинська зараз зразу оголосить. 
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ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка. 

 

КОРЧИНСЬКА М.В. Доброго дня. Це законопроект про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших законів щодо забезпечення 

адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного 

стану. 

Законопроект із зауваженнями. Зокрема, пропонується, враховуючи, 

що законопроектом усуваються розбіжності у зв'язку із прийняттям змін до 

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських  формувань", усуваються розбіжності в 

Податковому кодексі, зокрема, пропонується в статті 298 передбачити 

можливість зазначення у заявах про державну реєстрацію змін до відомостей 

про юридичну особу або фізичну особу-підприємця прохання про обрання 

спрощеної системи оподаткування.  

Водночас законопроект не враховує, що Закон про державну 

реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців також передбачає 

можливість внесення в таких самих заявах зазначення про те, що платники 

хочуть перебувати... про реєстрацію таких платників податку на додану 

вартість, обліковуватись як платники на додану вартість. Тому для 

забезпечення однакового розуміння платниками податків та контролюючими 

органами норм законодавства пропонуємо узгодити норми кодексу із 

нормами закону в частині можливості зазначення у заяві про державну 

реєстрацію змін до відомостей про юридичну або фізичну особу-підприємця 

прохання про реєстрацію таких  осіб платником податку на додану вартість.  

Щодо другого зауваження, то законопроектом  пропонується внести 

зміни до окремих положень підрозділу 10 розділу ХХ кодексу, згідно з якими 

передбачити, що перелік територій, на яких ведуться бойові дії та/або 

території тимчасово окуповані збройними формуваннями Російської 

Федерації, на період ведення таких дій або окупації визначається районними 
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обласними військовими адміністраціями та за певний період також 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику реінтеграції тимчасово окупованих територій.    

Звертається увага на те, що частина сьома статті 15 Закону України 

"Про правовий режим воєнного стану" передбачає, що територіальні 

громади, на територіях яких ведуться бойові дії, а також населені пункти, які 

є оточеними, визначаються відповідними обласними військовими 

адміністраціями за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил 

України. 

Тому пропонується узгодити окремі норми в підрозділі Х розділу ХХ 

Податкового кодексу з діючою частиною сьомою статті 15 Закону України 

"Про правовий режим воєнного стану" в частині органів, які уповноважують і 

в тому числі за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України. 

Ось такі зауваження. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я зрозуміла, Марино. Дякую дуже. 

Колеги, в мене відповідно ще одна є пропозиція щодо зауваження, на 

це і ГНЕУ звертає увагу. Ідеться в одній з пропонованій норм законопроекту, 

що можуть тимчасово не застосовуватися штрафні санкції, передбачені 

Законом про облік єдиного внеску за порушення, вчинені в період дії 

правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану протягом трьох 

місяців після їх припинення.  

І тут є ознака щодо незастосування санкцій за порушення, вчинені 

протягом певного часу, але не вказано протягом якого проміжку часу не 

застосовуються, власне, штрафні санкції. Бо штрафні санкції – це в тому 

числі пеня, яка нараховується до того моменту, допоки не буде виправлено 

порушення, в даному випадку допоки не буде зроблений той внесок, який 

має бути зроблений. Для того, щоб була якась ясність і чіткість, як довго 

будуть не застосовуватися штрафні санкції, чи ніколи, чи протягом там року 

після завершення правового режиму воєнного стану, чи інше рішення, має 
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бути законом визначений строк – строк, протягом якого не будуть 

застосовуватися штрафні санкції. 

Така моя пропозиція щодо додаткового зауваження по цьому 

законопроекту. А із зауваженнями секретаріату я зі свого боку згодна. 

Колеги, будуть якісь ще зауваження по цьому законопроекту? Немає. 

Тоді, колеги, прошу визначатися. Проект рішення: законопроект 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. І 

зауваження, які пані Мариною були озвучені. І я також запропонувала 

зауваження, по якому контрзауважень не було. 

Готові голосувати, колеги? Колеги?  

 

_______________. Так, готові. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Радіна – за. 

Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 

Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

Ткаченко.  
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ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ананченко.  

 

АНАНЧЕНКО М.О. Ананченко – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ми маємо рішення: 8 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, ми маємо рішення.  

І, колеги,  на цьому ми вичерпали регламент, який ми собі самі 

встановили. Відповідно, слідуючи нашому рішенню, я змушена сказати, що 

на сьогодні засідання комітету завершено. І, колеги, всім дякую за роботу. До 

наступних зустрічей. Да, колеги? Дуже дякую всім. До побачення.  


