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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Державний секретар 

Міністерства фінансів України 

 

__________Дмитро САМОНЕНКО 

 

___ грудня 2020 року 

 

Орієнтовний план 

проведення Міністерством фінансів України консультацій з громадськістю 

на 2021 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 

фінансів та мають суспільно 

важливе значення 

електронні 

консультації та 

публічні обговорення 

 

протягом  року фізичні та юридичні 

особи, їх об'єднання 

Структурні  підрозділи 

Міністерства  

2. Обговорення питань реалізації в 

Україні Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий Уряд» 

електронні 

консультації та 

публічні обговорення 

 

протягом  року фізичні та юридичні 

особи, їх об'єднання 

Департамент з питань 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

Волохова Наталія Федорівна 

044 206-56-89 

natavol@minfin.gov.ua 
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3. Обговорення розроблених 

Мінфіном проектів законодавчих та 

інших нормативно-правових актів у 

сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення 

 

електронні 

консультації та 

публічні обговорення 

протягом  року фізичні, юридичні 

особи та їх об'єднання 

Управління фінансового 

моніторингу 

Хохлов Денис Миколайович 

044 277-54-41 

aml@minfin.gov.ua 

Баранов Руслан 

Олександрович 

044 277-54-42 

aml@minfin.gov.ua 

Осадча Наталія Василівна 

044 277-54-42 

aml@minfin.gov.ua 

4. Обговорення розроблених 

Мінфіном проектів законодавчих та 

інших 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 

Задорожний Юрій 

Миколайович 

zadorozhnyi@minfin.gov.ua 

044 277-54-35 

Бистрова Зоя Сергіївна 

044 277 54 02 

bystrova@minfin.gov.ua  

5. Проекти законів України «Про 

внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в 

Україні» та «Про внесення змін 

до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та 

електронні 

консультації та 

публічні обговорення 

серпень  

2021 року 

фізичні та юридичні 

особи, їх об'єднання 

 

Департамент методології 

бухгалтерського 

обліку та нормативного 

забезпечення 

аудиторської діяльності 

Нікітан Ганна Андріївна 

253-42-23 nikitan@minfin.gov.ua 
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аудиторську діяльність» Іщенко Валентина Сергіївна 

277-56-02 

ischenko@minfin.gov.ua 

Токарева Світлана 

Володимирівна 

253-41-56 

tokareva@minfin.gov.ua 

Любчинська Ольга Леонідівна 

277-56-23 

liubchynska@minfin.gov.ua 

6. Обговорення розроблених 

Мінфіном проектів законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, 

з питань контролю за трансфертним 

ціноутворенням 

електронні 

консультації та 

публічні обговорення 

 

протягом  року юридичні особи та їх 

об'єднання 

 

Департамент міжнародного 

оподаткування  

Горєва Надія Миколаївна 

 044 201-56-24,  

nhorieva@minfin.gov.ua,  

Синявський Віталій 

Вячеславович  

044 206-56-24, 

vsyniavskyi@minfin.gov.ua, 

Висовень Олексій Васильович 

044 206-57-52, 

visoven@minfin.gov.ua  

7. Проект Закону України «Про 

внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо 

особливостей оподаткування 

податком на додану вартість 

операцій з інвестиційним золотом»  

 

електронні 

консультації та 

публічні обговорення 

протягом  року                                                             юридичні особи та їх 

об'єднання 

 

Департамент податкової 

політики 

Невінчана Лариса Євгенівна 

044 277-53-99, 

nevinchana@minfin.gov.ua 

Лях Ольга Володимирівна 

oliakh@minfin.gov.ua 

 

 

Директор Департаменту комунікацій                                                                                                             Ольга ОШИТКО 
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