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ВИСНОВОК
на проект Закону України 

про внесення змін до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів 
подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану 

війни” щодо звільнення від відповідальності за порушення строків 
оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану 

війни 
реєстр. № 7378 від 16.05.2022

26 травня 2022 року
протокол № 100

Комітет на своєму засіданні 26 травня 2022 року (протокол № 100) 
розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про 
захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 
воєнного стану або стану війни” щодо звільнення від відповідальності за 
порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного 
стану або стану війни», реєстр. №7378 від 16.05.2022, поданий Кабінетом 
Міністрів України.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту пропонується 
внести зміни до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання 
звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”, якими 
передбачено:

оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої 
фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про 
управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на 
користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави 
здійснюється протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 
стану або стану війни за весь період неоприлюднення фінансової звітності;

у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців 
після його припинення чи скасування звільнити юридичних осіб від 
відповідальності за порушення вимог Закону України “Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні” щодо своєчасності та повноти оприлюднення 
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фінансової звітності у повному обсязі на вебсторінці або вебсайті юридичної 
особи разом з відповідними аудиторськими звітами.

Головне науково-експертне управління (висновок № 16/03-2022/82359 
від 20.05.2022) розглянувши проект, в цілому не виключає можливості 
прийняття пропонованих змін та надало в основному техніко-юридичні 
зауваження до цього законопроекту.

За результатами обговорення зазначеного законопроекту на робочій групі 
народними депутатами - членами Комітету у відповідності до пункту 4 частини 
першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» були 
висловлені пропозиції, а на засіданні було прийнято рішення врахувати такі 
зауваження і підтримати законопроект з урахуванням наступних пропозицій 
Комітету:

1.У абзаці першому пункту 1 законопроекту  слово «Статтю» замінити 
словом «Пункт»;

2. У абзаці третьому пункту 1 законопроекту  слова ти цифри «підпунктом 
5» замінити словами та цифрами «підпунктом 41» 

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, частини четвертої статті 102, статті 108, частини другої статті 110, 
частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України та пункту 4 
частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України:

проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про захист 
інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного 
стану або стану війни” щодо звільнення від відповідальності за порушення 
строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану 
війни, реєстр. № 7378 від 16.05.2022, поданий Кабінетом Міністрів України, 
включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання;

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України  про 
внесення змін до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання 
звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” щодо 
звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової 
звітності у період дії воєнного стану або стану війни», реєстр. № 7378 від 
16.05.2022, поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу і в 
цілому з урахуванням пропозицій комітету, а саме: 

1. У абзаці першому пункту 1 законопроекту  слово «Статтю» замінити 
словом «Пункт»;

2. У абзаці третьому пункту 1 законопроекту слова ти цифри 
«підпунктом 5» замінити словами та цифрами «підпунктом 41» 

з необхідними техніко-юридичними правками.
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Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Железняка Я.І. – 
Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики.
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