
Комітет з питань податкової та митної політики 

Інформація про підготовку законопроектів 
Перелік законопроектів, які опрацьовуються у Комітеті до другого  

(повторного другого)  читання, повторного першого читання 

 

 Станом на 16.01.2018 року 

        
        I. Законопроекти, які подані на розгляд ВРУ. 

1) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників (реєстр. №1699 

від 21.01.2015 р.), поданий народними депутатами України Розенблатом Б.С. 

та інш., прийнятий за основу 18.03.2015 року, рішення Комітету від 

03.06.2015 року (таблицю поправок-2 вручено 16.06.2015 року) з 

пропозицією Верховній Раді України – прийняти у другому читанні та в 

цілому, як Закон України. 
Втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 

20.12.2016 року, яким запроваджено новий механізм державної підтримки  

сільськогосподарських товаровиробників;  

2) проект Закону про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та 

постачання на митній території України деревообробного обладнання для 

відродження промислового виробництва (реєстр.№2617 від 09.04.2015 р.), 

поданий народними депутатами України Ляшком О.В. та інш., прийнятий за 

основу 19.05.2015 року, рішення Комітету від 17.06.2015 року (таблицю 

поправок-2 вручено 30.06.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України 

– прийняти у другому читанні та в цілому, як Закон України; 

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту врегульовані у Законі 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII від 21.12.2016 

року. 

3) проект Закону про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Митного кодексу України (щодо особливостей 

оподаткування ввізним митом деревообробного обладнання для відродження 

промислового виробництва) (реєстр.№2618 від 09.04.2015 р.), поданий 

народними депутатами України Лящком О.В. та інш., прийнятий за основу 

19.05.2015 року, рішення Комітету від  17.06.2015 року (таблицю поправок-2 

вручено 30.06.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти 

у другому читанні та в цілому, як Закон України; 

  4)  проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо здешевлення вартості газу для населення (реєстр.№2835 від 13.05.2015 

р.), поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та інш.,  

переданий на повторне друге читання 10.11.2015 року, рішення Комітету від  
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11.11.2015 року  (таблицю поправок-2 вручено  12.11.2015 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у  повторному другому 

читанні та в цілому, як Закон України.  Розгляд перенесено 12.11.2015 

року. 

Пропозиції законопроекту (крім встановлення особливостей 

оподаткування спільної діяльності) врегульовані Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 

році» №1791-VIII від 20.12.2016 року; 

  5) проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

регулювання виробництва та обігу пива (реєстр.№2971-д) від 13.05.2015 р.), 

поданий народними депутатами України Южаніною Н.П. та інш.,  прийнятий 

у першому читанні за основу 14.07.2015 року, рішення Комітету від  

16.03.2016 року  (таблицю поправок-2 вручено  29.03.2016 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у   другому читанні та в 

цілому, як Закон України; 

      6) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем і засобів їх забезпечення) (реєстр.№ 5369 від 07.11.2016 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України,  прийнятий у першому читанні за основу 

08.12.2016 року, рішення Комітету від 07.02.2017 року (таблицю поправок-2 

вручено 07.02.2017 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти 

у другому читанні та в цілому, як Закон України; 

      7) проект Закону про внесення змін до статті 282 Митного кодексу 

України щодо звільнення від оподаткування митом продукції оборонного 

призначення  (реєстр. № 4592-д від 08.11.2016 року), доопрацьований у 

Комітеті,  прийнятий у першому читанні за основу 06.12.2016 року, рішення 

Комітету від 22.02.2017 року (таблицю поправок-2 вручено 14.03.2017 року) з 

пропозицією Верховній Раді України – прийняти у другому читанні та в 

цілому, як Закон України; 

       8)  проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

уніфікованої митної квитанції  (реєстр.№4871 від 29.06.2016 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України,  прийнятий у першому читанні за основу 

04.04.2017 року, рішення Комітету від 22.02.2017 року (таблицю поправок-2 

вручено 23.05.2017 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти 

у другому читанні та в цілому, як Закон України. 

       

 

        II. Законопроекти, які опрацьовуються у Комітеті. 
1. Законопроекти,  які опрацьовуються до повторного другого 

читання: 

       1) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного 

податку (реєстр.№1850-1 від 27.01.2015 р.), поданий народними депутатами 
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України Гриневич Л.М. та інш.,  направлений на повторне друге читання 

03.09.2015 року. 

 Пропозиції законопроекту частково врегульовані законами України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення 

сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та 

загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності» 

№654-VIII від 17.07.2015 року та «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 

20.12.2016 року. 

 

2. Законопроекти,  які опрацьовуються до другого читання: 

       1) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (про 

тимчасові заходи на період проведення  антитерористичної операції) (реєстр. 

№0942 від 27.11.14 р.), прийнятий у першому читанні за основу 14.08.2014 

року   Верховною Радою України VII-го скликання; 

       Втратив актуальність, пропозиції законопроекту врегульовані Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII від 21.12.2016 

року; 

       2) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо створення справедливих умов для реалізації сільськогосподарської 

продукції та підтримки безпосередніх сільськогосподарських 

товаровиробників (реєстр. №2527 від 02.04.2015 р.), поданий народним 

депутатом України Кутовим Т.В., прийнятий у першому читанні за основу  

14.05.2015 року.  

       Втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 

році» №909-VIII від 24.12.2015 року, яким запроваджена на 2016 рік нова 

концепція оподаткування податком на додану вартість 

сільськогосподарських товаровиробників;  

3) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо забезпечення стабільного розвитку сфери фізичної культури і спорту 

(реєстр.№2068 від 06.02.2015 р.), поданий народними депутатами України 

Палатним А.Л. та інш.,  прийнятий у першому читанні за основу 29.03.2016 

року. 

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту включені до Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII від 21.12.2016 

року; 

       4) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

регульованих ринків та деривативів) (реєстр.№3516 від 24.11.2015 р.), 

поданий народними депутатами України  Демчаком  Р.Є. та інш., прийнятий 

у першому читанні  за основу 31.03.2016 року. Пов’язаний із законопроектом 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53931
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реєстр.№3498, який профільним Комітетом підготовлений до другого 

читання та пропонується направити на доопрацювання, питання заслухано на 

засіданні ВРУ 20.06.2017 року; 

       5) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо регульованих ринків та деривативів) (реєстр.№3499 від 20.11.2015 р.), 

поданий народними депутатами України  Демчаком  Р.Є. та інш., прийнятий 

у першому читанні за основу 31.03.2016 року. Пов’язаний із законопроектом 

реєстр.№3498, який профільним Комітетом підготовлений до другого 

читання та пропонується направити на доопрацювання, питання заслухано на 

засіданні ВРУ 20.06.2017 року; 

      6) проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного 

виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор 

економіки через індустріальні парки (реєстр. № 2554а-д від 25.04.2016 р.), 

поданий народними депутатами України  Южаніною Н.П. та інш., прийнятий 

у першому читанні за основу 04.10.2016 року; 

  7) проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення 

інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки (реєстр. № 

2555а-д від 25.04.2016 р.), поданий народними депутатами України  

Южаніною Н.П. та інш., прийнятий у першому читанні за основу 04.10.2016 

року; 

    8) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо лібералізації готівкових розрахунків (реєстр.№4117 від 

19.02.2016 р.), поданий народними депутатами України Кришиним О.Ю. та 

інш., прийнятий у першому читанні за основу 04.10.2016 року.  

 

 

III. Законопроекти,  які опрацьовуються до повторного першого 

читання: 

1) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та 

питань адміністрування податків і зборів (реєстр.№3448 від 10.11.2015 р.), 

н.д. Журжій  А.В. та інш., направлений на повторне перше читання 

21.04.2016 року. 

Пропозиції законопроекту (крім деяких питань оскарження рішень 

контролюючих органів у судовому порядку, питань кримінального 

провадження, питань податкових перевірок, а також внесення змін до 

кримінального, кримінального процесуального, цивільного процесуального, 

господарського процесуального   законодавства, законодавства щодо 

адміністративного судочинства) врегульовані Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII від 21.12.2016 року. 
 


