
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 червня 2020 року N 321

Про внесення змін до складу Експертної ради з питань підготовки 
узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України

Відповідно до Порядку надання узагальнюючих податкових консультацій, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 27 вересня 2017 року N 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2017 року за N 

1266/31134, наказую:

1. Внести зміни до складу Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при 

Міністерстві фінансів України, наведеного у додатку до наказу Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року N 948

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 19 липня 2019 року N 312), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню комунікацій забезпечити оприлюднення наказу на веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі 

Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр С. Марченко

 

Додаток

до наказу Міністерства фінансів України

20.11.2017 N 948

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 23.06.2020 N 321)

СКЛАД

Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при 

Міністерстві фінансів України

МАРЧЕНКО

Сергій Михайлович

- Міністр фінансів України, голова Експертної ради

ВОРОБЕЙ

Світлана Іванівна

- заступник Міністра фінансів України, заступник голови Експертної ради

АВРАМЧУК - начальник відділу правового забезпечення фіскальної політики Юридичного 
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Сергій Петрович департаменту Міністерства фінансів України

АНТОНЕНКО

Ірина Леонідівна

- директор Департаменту адміністративного оскарження Державної податкової 

служби України (за згодою)

АРТЕМЧУК

Наталія Олександрівна

- координатор податкового та митного комітетів Європейської Бізнес Асоціації (за 

згодою)

ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК

Ольга Михайлівна

- народний депутат України, голова підкомітету з питань функціонування 

платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики (за згодою)

ВОЛОДІНА

Дар'я Артемівна

- народний депутат України, голова підкомітету з питань правового забезпечення 

діяльності податкових органів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики (за згодою)

БОГДАНОВА

Ольга Сергіївна

- заступник Голови по питаннях оподаткування Всеукраїнської Аграрної Ради 

(ВАР) (за згодою)

ГОПЦІЙ

Роман Олександрович

- експерт EU4PFM (за згодою)

ГРЕЧАНА

Тетяна Володимирівна

- головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики (за згодою)

ГРІНЧЕНКО

Андрій Володимирович

- директор податкової служби АТ "Альфа Банк", член комітету Незалежної асоціації 

банків України з питань оподаткування і обліку (за згодою)

ДАНІЛОВ

Ігор Олександрович

- заступник начальника управління адміністрування єдиного внеску, методології та 

розгляду звернень платників податків - начальник відділу розгляду звернень 

платників податків Департаменту податкового адміністрування Державної 

податкової служби України (за згодою)

ДІДЕНКО

Ганна Володимирівна

- заступник директора Департаменту економічної політики Федерації роботодавців 

України (за згодою)

ДРОГОВОЗ

Юлія Сергіївна

- віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)

ДУБІНСЬКИЙ

Олександр Анатолійович

- народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з 

питань фінансів, податкової та митної політики (за згодою)

ЗАБУДСЬКИЙ

Володимир Олегович

- інспектор Ради бізнес-омбудсмена (за згодою)

ЗАДОРОЖНИЙ

Олексій Миколайович

- начальник управління вдосконалення методології податку на прибуток 

підприємств Департаменту правової роботи Державної податкової служби України 

(за згодою)

КОЗЛОВ

Євген Миколайович

- радник заступника Міністра фінансів України, старший проектний менеджер 

Офісу підтримки реформ при Міністерстві фінансів України

КОРОТУН

Володимир Іванович

- кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, в. о. директора 

Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної 

фіскальної служби України (за згодою)
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КРІВЦОВ

Олексій Олексійович

- експерт Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)

КУЦ

Мар'яна Олегівна

- директор Департаменту правової роботи Державної податкової служби України (за 

згодою)

ЛАЗАРЄВ

Олександр Сергійович

- співголова митного комітету Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

МАКСИМЕНКО

Лариса Петрівна

- директор Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України

МЕДВЕДЄВ

Вадим Вадимович

- голова Робочої групи Американської торговельної палати в Україні з питань 

міжнародного оподаткування, Авелум (за згодою)

МИХАЙЛЕНКО

Дмитро Олександрович

- представник юридичної компанії "OMP Tax&Legal" (за згодою)

ОВЧАРЕНКО

Віктор Петрович

- заступник директора Департаменту податкової політики - начальник управління 

прямих податків Міністерства фінансів України

ОДЖИКОВСЬКИЙ

Віталій Олегович

- співголова Комітету Американської торговельної палати в Україні з питань 

правової політики, Саєнко Харенко (за згодою)

ОЛЕЙНІКОВА

Людмила Григорівна

- кандидат економічних наук, завідувач відділу фіскальної політики та податкового 

регулювання ДННУ "Академія фінансового управління"

ПОТОПАЛЬСЬКА

Тетяна Вікторівна

- заступник Голови Громадської ради при Державній податковій службі України (за 

згодою)

РУБАНЕНКО

Людмила Василівна

- керівник групи експертів ВГО "Спілка податкових консультантів України", 

віце-президент ВПГО "Спілка аудиторів України" (за згодою)

ТИМОШЕНКО

Сергій Петрович

- начальник управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту 

правової роботи Державної податкової служби України (за згодою)

ЧЕКЕР

Ярослав Валерійович

- радник АО "Арцінгер", керівник податкової практики (за згодою)

ШВЕЦЬ

Оксана Олегівна

- керівник напрямів "Оподаткування", "Митна політика" Американської 

торговельної палати в Україні (за згодою)

ШЕВЦОВА

Тетяна Сергіївна

- Голова Комітету з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту 

Громадської ради при Міністерстві фінансів України (за згодою)

ШУМСЬКИЙ

Олександр Олексійович

- начальник управління адміністрування ресурсних платежів, рентної плати та 

місцевих податків і зборів з юридичних осіб Департаменту податкового 

адміністрування Державної податкової служби України (за згодою)

 

Директор Департаменту

податкової політики Л. Максименко
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