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Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо справедливого розподілу державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників  

(реєстр. № 8059 від 23.02.2018 р.) 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо справедливого розподілу державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників, поданий народними депутатами 

України Святашем Д.В. та іншими народними депутатами України 

(реєстр. № 8059 від 23.02.2018 р.). 

У пояснювальній записці до законопроекту визначено, що метою 

законопроекту є усунення недоліків законодавства, що призводять до 

нераціонального витрачання бюджетних коштів на підтримку переважно 

високорентабельних галузей тваринництва, тоді, як нерентабельні галузі 

продовжують занепадати, що призводить до послаблення продовольчої безпеки 

держави, зменшення експорту продукції тваринництва та зростання імпорту 

аналогічної продукції в Україну. 

Для реалізації зазначеної мети законопроектом пропонується внести зміни  

до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" і 

встановити обмеження суми виплат державної підтримки 150 млн. гривень 

одному товаровиробнику та пов’язаним із ним особам за всіма видами 

державної підтримки, визначеними відповідно до зазначеного Закону протягом 

одного бюджетного року, а не тільки обмеження бюджетної дотації для 

розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 

виробництва сільськогосподарської продукції, як це передбачено діючими 

нормами. 

Також пропонується зобов’язати товаровиробника, який претендує на 

отримання державної підтримки, надавати Мінагрополітики інформацію про всіх 

пов’язаних із ним осіб, які у відповідному році отримують таку підтримку. 

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до статті 200-1 та 

пункту 51 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України в частині визначення ідентифікатора платника податку - отримувача 

державної підтримки і змінити термін “індивідуальний податковий номер” на 



термін “реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 

мають відмітку у паспорті)”. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо справедливого розподілу державної 

підтримки сільськогосподарських товаровиробників, поданий народними 

депутатами України Святашем Д.В. та іншими народними депутатами України 

(реєстр. № 8059 від 23.02.2018 р.) включити до порядку денного восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики, народного депутата України 

Южаніну Н.П. 

 

 

 

Голова Комітету       Н.П. Южаніна 


