
До реєстр. №7364
від 10.05.2022р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

ВИСНОВОК

до проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності  
неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії 
проти України" реєстр. №7364 (друге читання)

11 серпня 2022 року
протокол №109

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 11 серпня 2022 року (протокол №109), керуючись 
положеннями частини п’ятої статті 44 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України", а також частинами другою та шостою статті 118 
Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" переглянув 
висновок Комітету від 26 липня 2022 року (протокол № 107) до проекту Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння 
розвитку волонтерської діяльності та діяльності  неприбуткових установ та 
організацій в умовах збройної агресії Росії проти України" реєстр. №7364 
(друге читання).

Під час перегляду висновку Комітету від 26 липня 2022 року народними 
депутатами України - членами Комітету з метою забезпечення полегшення 
доступу населення до нового житла, зменшення податкового навантаження 
при наданні нового житла, створення прозорих, виважених і розумних умов 
для інвестування, пов’язаного з нерухомістю, і її використання, а також 
врегулювання окремих питань оподаткування доходів фізичних осіб, 
висловлені нові пропозиції, які підлягають включенню до порівняльної 
таблиці, а саме: №№5, 9, 24, 25, 27, 42, 51 які додаються. 

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 



читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, всього – 53, з яких 
враховано (у тому числі, частково та редакційно) 42 пропозиції, відхилено – 
11 пропозицій. 

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями пункту 4 частини 
першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16, частини п’ятої статті 
44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 
частини першої статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради 
України", Комітет вирішив:

1. Переглянути висновок Комітету від 26 липня 2022 року (протокол 
№ 107) до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та 
діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії 
Росії проти України" (реєстр. №7364), врахувавши у таблиці до другого 
читання наведені вище пропозиції, що були подані відповідно до пункту 4 
частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради 
України" та містяться у порівняльній таблиці, наданій на засіданні Комітету за 
№№ 5, 9, 24, 25, 27, 42, 51.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на 
засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку 
волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій 
в умовах збройної агресії Росії проти України" (реєстр. №7364 від 10.05.2022 
року) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного 
депутата України Гетманцева Д.О.

Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 


