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Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної 

політики на своєму засіданні 10 квітня 2019 року розглянув проект Закону 

про внесення змін до Податкового кодексу України (реєстр. №8402 

від 24.05.2018 р.), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України. 

Зокрема, пропонується слова „інвалід”, „інвалід війни” та „дитина-інвалід” в 

усіх відмінках і числах замінити відповідно словами „особа з інвалідністю”, 

„особа з інвалідністю внаслідок війни” та „дитина з інвалідністю” у 

відповідних відмінках і числах. 

Головне науково-експертне управління висловило до законопроекту 

зауваження, що законопроект потребує техніко-юридичного доопрацювання, 

а також, що внесення поодиноких змін дрібного характеру до окремих 

законів (а даний проект містить саме такі зміни) призводить до 

нераціонального витрачання бюджетних коштів та пленарного часу 

парламенту, обсяг якого обмежений і зазначає, що за результатами розгляду 

в першому читанні може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень. 

При цьому слід зазначити, що Уповноважений Президента України з 

прав людей з інвалідністю просить сприяти доповненню законопроекту 

положеннями, що спрямовані на приведення норм Податкового кодексу 

України у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання» у 

частині заміни слів «громадські організації та їх спілки», «громадські 

організації інвалідів», «спілки громадських організацій інвалідів» на слова 

«громадські об’єднання осіб з інвалідністю». 

 

Враховуючи викладене Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України (реєстр. №8402 від 

24.05.2018 р.), поданий Кабінетом Міністрів України прийняти за основу, 

доповнивши розділ І новим пунктом 7 такого змісту: 

«7. В абзаці першому пункту 8 підрозділу 2 розділу XX «Прикінцеві 

положення» цифри «2020» замінити цифрами «2030». 

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 Ніну Петрівну. 

 

Голова Комітету                                                                            Н.П. Южаніна 


