
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000069B32F009A89A600 
Підписувач Самоненко Дмитро Анатолійович
Дійсний з 27.07.2022 16:26:33 по 27.07.2024 16:26:33

Міністерство фінансів України

Н=f$5H|p@!?*ЙО
18070-04/60 від 26.12.2022

ЗАТВЕРДЖУЮ
Державний секретар 
Міністерства фінансів України

__________Дмитро САМОНЕНКО

___ грудня 2022 року

Орієнтовний план
проведення Міністерством фінансів консультацій з громадськістю

на 2023 рік

№
з/п

Питання або проект 
нормативно-правового акта 

Захід, що 
проводитиметься 

у рамках 
консультацій з 
громадськістю

Строк 
проведення 

консультацій

Заінтересовані 
сторони, яких 

планується 
залучити  до 
консультацій

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, 
відповідального за 

проведення консультацій 
(телефон, e-mail)

1 Обговорення розроблених 
Мінфіном проектів 
законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, 
норми яких спрямовані на 
наближення законодавства 
України з питань митної 
справи до митного 
законодавства ЄС, як це 

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

mailto:bedash@minfin.gov.ua
mailto:simonova@minfin.gov.ua
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визначено в стандартах ЄС та 
міжнародних стандартах

Бруцька Людмила 
Анатоліївна
044 277-54-34,
lbrutska@minfin.gov.ua,
Колєйніков Антон 
Юрійович
akolieinikov@minfin.gov.ua 
044 277-53-57,
Бистрова Зоя Сергіївна
044 277 54 02.
bystrova@minfin.gov.ua

2. Проект наказу Міністерства 
фінансів України «Про 
затвердження форм звітів 
щодо виробництва й обігу 
спирту, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, рідин, 
що використовуються в 
електронних сигаретах, та 
порядків їх заповнення»

електронні
консультації та

публічні
обговорення

ІІ півріччя юридичні особи та 
їх об'єднання

Департамент податкової 
політики
Орлянський Олексій 
Андрійович
044 201-56-72
Orlyansky@minfin.gov.ua

3. Проект наказу Міністерства 
фінансів України «Про 
затвердження Змін до форми 
Податкової декларації з  
податку  на прибуток 
підприємства»

електронні
консультації та

публічні
обговорення

протягом  року юридичні особи та 
їх об'єднання

Департамент податкової 
політики
Маркевич Олена 
Вікторівна
044 425-90-23
markevich@minfin.gov.ua

mailto:lbrutska@minfin.gov.ua
mailto:akolieinikov@minfin.gov.ua
mailto:bystrova@minfin.gov.ua
mailto:Orlyansky@minfin.gov.ua
mailto:markevich@minfin.gov.ua
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4. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення зміни до постанови 
Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2019 року 
№ 313»

електронні
консультації та

публічні
обговорення

І квартал громадяни,
представники
громадських

організацій та
підприємств

Департамент методології 
бухгалтерського
обліку та нормативного 
забезпечення
аудиторської діяльності:
Нікітан Ганна Андріївна
253-42-23, 
nikitan@minfin.gov.ua
Мельник Любов 
Ярославівна
206-58-16
mlya@minfin.gov.ua
Квочкіна Надія 
Костянтинівна
253-11-13
nkvochkina@minfin.gov.ua
Козлова Аліна 
Олександрівна
253-42-23
akozlova@minfin.gov.ua
Борисова Марина Олегівна
253-11-13
mborysova@minfin.gov.ua

5. Проект наказу Міністерства 
фінансів України «Про 
затвердження Змін до 

електронні
консультації та

публічні

І квартал громадяни,
представники
громадських

Департамент методології 
бухгалтерського

mailto:nikitan@minfin.gov.ua
mailto:mlya@minfin.gov.ua
mailto:nkvochkina@minfin.gov.ua
mailto:akozlova@minfin.gov.ua
mailto:mborysova@minfin.gov.ua
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Порядку проведення 
перевірок з контролю якості 
аудиторських послуг»

обговорення організацій та
підприємств

обліку та нормативного 
забезпечення
аудиторської діяльності:
Нікітан Ганна Андріївна
253-42-23, 
nikitan@minfin.gov.ua
Мельник Любов 
Ярославівна
206-58-16
mlya@minfin.gov.ua
Квочкіна Надія 
Костянтинівна
253-11-13
nkvochkina@minfin.gov.ua
Козлова Аліна 
Олександрівна
253-42-23
akozlova@minfin.gov.ua
Борисова Марина Олегівна
253-11-13
mborysova@minfin.gov.ua

6. Проект наказу Міністерства 
фінансів України «Про 
затвердження Змін до 
Порядку складання іспитів 
при атестації аудиторів»

електронні
консультації та

публічні
обговорення

І квартал громадяни,
представники
громадських

організацій та
підприємств

Департамент методології 
бухгалтерського
обліку та нормативного 
забезпечення
аудиторської діяльності:

mailto:nikitan@minfin.gov.ua
mailto:mlya@minfin.gov.ua
mailto:nkvochkina@minfin.gov.ua
mailto:akozlova@minfin.gov.ua
mailto:mborysova@minfin.gov.ua
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Нікітан Ганна Андріївна
253-42-23, 
nikitan@minfin.gov.ua
Мельник Любов 
Ярославівна
206-58-16
mlya@minfin.gov.ua
Квочкіна Надія 
Костянтинівна
253-11-13
nkvochkina@minfin.gov.ua
Козлова Аліна 
Олександрівна
253-42-23
akozlova@minfin.gov.ua
Борисова Марина Олегівна
253-11-13
mborysova@minfin.gov.ua

7. Проект наказу Міністерства 
фінансів України «Про 
затвердження Змін до 
Порядку безперервного 
професійного навчання 
аудиторів»

електронні
консультації та

публічні
обговорення

І квартал громадяни,
представники
громадських

організацій та
підприємств

Департамент методології 
бухгалтерського
обліку та нормативного 
забезпечення
аудиторської діяльності:
Нікітан Ганна Андріївна
253-42-23, 
nikitan@minfin.gov.ua

mailto:nikitan@minfin.gov.ua
mailto:mlya@minfin.gov.ua
mailto:nkvochkina@minfin.gov.ua
mailto:akozlova@minfin.gov.ua
mailto:mborysova@minfin.gov.ua
mailto:nikitan@minfin.gov.ua
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Мельник Любов 
Ярославівна
206-58-16
mlya@minfin.gov.ua
Квочкіна Надія 
Костянтинівна
253-11-13
nkvochkina@minfin.gov.ua
Козлова Аліна 
Олександрівна
253-42-23
akozlova@minfin.gov.ua
Борисова Марина Олегівна
253-11-13
mborysova@minfin.gov.ua

8. Методологія визначення 
бенефіціарного власника 
юридичними особами розробка 
якої передбачена підпунктом 1 
пункту 7 розділу І Закону 
України від 06.09.2022 № 2571-
IX «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
вдосконалення регулювання 
кінцевої бенефіціарної власності 
юридичних осіб» 

електронні 
консультації та 

публічні 
обговорення

протягом року юридичні особи та їх 
об'єднання

Департамент забезпечення 
координаційно-
моніторингової роботи 
Мартинів Руслана Зіновіївна
044 277-54-42
rmartyniv@minfin.gov.ua

mailto:mlya@minfin.gov.ua
mailto:nkvochkina@minfin.gov.ua
mailto:akozlova@minfin.gov.ua
mailto:mborysova@minfin.gov.ua
mailto:rmartyniv@minfin.gov.ua
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9. Обговорення розроблених 
Мінфіном проектів 
законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, 
норми яких спрямовані на 
наближення законодавства 
України у сфері запобігання та 
протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення до  
міжнародних стандартів

електронні 
консультації та 

публічні 
обговорення

протягом року юридичні особи та їх 
об'єднання

Департамент 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

mailto:ponomarenkoop@minfin.gov.ua

