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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 

у зв'язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” 

 

                                                                                                18  квітня 2018 року 

    

 Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України “Про запобігання 

корупції” (реєстр. №7285 від 14.11.17р.), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

Згідно з пояснювальною запискою  метою законопроекту є приведення 

положень Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у відповідність із 

Законом України “Про запобігання корупції”, приведення понятійного апарату 

Податкового кодексу у відповідність із Законом України “Про запобігання 

корупції” та уніфікація їх норм.  

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 

України, а саме:  

1) доповнити статтю 342 пунктами 342.3-1 та 342.3-2, передбачивши 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад у контролюючих органах, а також покласти на цих осіб обов’язок 

повідомляти про працюючих в органі, в якому вони претендують на посаду, 

близьких осіб;  

2) внести зміни до пункту 342.6, уточнивши перелік нормативних актів, що 

визначають правовий статус посадових осіб контролюючих органів;  

3) доповнити статтю 342 приміткою, в якій визначити термін “близькі 

особи”; 

 4) внести зміни до абзацу 2 пункту 352.1 статті 352, уточнивши перелік 

підстав, за наявності яких особа не може бути прийнята на службу до податкової 

міліції;  

5) внести зміни до пункту 352.2 статті 352, передбачивши проведення 

спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на службу в податковій 

міліції;  

6) внести зміни до пункту 353.7 статті 353, зазначивши, що на посадових і 

службових осіб органів доходів і зборів поширюється дія Закону України “Про 

запобігання корупції”;  



7) виключити зі статті 354 пункт 354.7, який регулює питання захисту 

викривачів корупції;  

8) виключити статтю 355 “Врегулювання конфлікту інтересів”.  

 

Головним науково експертним Управлінням Верховної Ради України в 

узагальнюючому висновку зазначено, що за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 

 

 

       З урахуванням зазначеного Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України “Про 

запобігання корупції” (реєстр. №7285 від 14.11.17р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України, (…за рішенням Комітету). 

 

          2. Співдоповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України 

визначити народного депутата України Н.П. Южаніну - Голову Комітету з 

питань податкової та митної політики. 

 

 

     Голова Комітету                                                                            Н.П.Южаніна 
 
 


