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__________Дмитро САМОНЕНКО
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Орієнтовний план
проведення Міністерством фінансів України консультацій з громадськістю

на 2022 рік

№ Питання або проект нормативно-
правового акта

Захід, що 
проводитиметься у 

рамках 
консультацій з 
громадськістю

Строк 
проведення 

консультацій

Соціальні групи 
населення та 

заінтересовані 
сторони, на які 

поширюватиметься 
дія рішення, що буде 

прийняте за 
результатами 
консультацій

Контактні дані 
особи/структурного підрозділу, 
відповідального за проведення 
консультацій (телефон, e-mail)

1. Обговорення положень проектів 
нормативно-правових актів, що 
розробляються Міністерством, що 
мають суспільно важливе значення

електронні 
консультації та

публічні 
обговорення

протягом  року фізичні та юридичні 
особи, їх об'єднання

Структурні  підрозділи 
Міністерства

2. Обговорення розроблених Мінфіном
проектів законодавчих та нормативно-
правових актів, норми яких спрямовані 
на удосконалення оподаткування в 
окремих сферах

електронні 
консультації та

публічні 
обговорення

протягом  року фізичні та юридичні 
особи, їх об'єднання

Максименко Лариса Петрівна
044 277-55-92
maksimenko@minfin.gov.ua
Добровольська
Ольга Олександрівна
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044 201-56-65
dobrovolska@minfin.gov.ua
Овчаренко Віктор Петрович
044 206-57-44
ovcharenkovp@minfin.gov.ua
Вільхова Леся Анатоліївна
044 201-56-02
vilkhova@minfin.gov.ua

3. Обговорення розроблених Мінфіном 
проектів законодавчих та нормативно-
правових актів, норми яких спрямовані 
на наближення законодавства України 
з питань державної митної справи до 
митного законодавства ЄС, як це 
визначено в стандартах ЄС та 
міжнародних стандартах

електронні 
консультації та

публічні 
обговорення

протягом  року юридичні особи та їх 
об'єднання

Департамент митної політики
Бедаш Сергій Анатолійович
044 277-53-81
bedash@minfin.gov.ua
Сімонова Олена Вікторівна
044 277-54-37
simonova@minfin.gov.ua
Бруцька Людмила Анатоліївна
044 277-54-34
lbrutska@minfin.gov.ua,
Колєйніков Антон Юрійович
044 277-53-57
akolieinikov@minfin.gov.ua
Бистрова Зоя Сергіївна
044 277 54 02
bystrova@minfin.gov.ua 

4. Проект Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
щодо удосконалення правил 
трансфертного ціноутворення та
процедур взаємного узгодження з
питань міжнародного
оподаткування»

електронні 
консультації 

протягом  року платники податків Департамент міжнародного 
оподаткування 
Висовень Олексій Васильович 
044 201-56-31 
visoven@minfin.gov.ua 
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5. Обговорення розроблених
Мінфіном проектів законодавчих та
нормативно-правових актів  
спрямованих на удосконалення 
законодавства у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення

електронні 
консультації

протягом  року юридичні особи та їх 
об'єднання

Управління фінансового 
моніторингу Департаменту 
забезпечення координаційно-
моніторингової роботи
Пономаренко Олена Петрівна
044 206-59-41
ponomarenkoop@minfin.gov.ua

Директор Департаменту документообігу 
та контролю за виконанням документів                                                                                                          Віталій ІЛЬЧЕНКО


