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Шановний Даниле Олександровичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 
і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 21 вересня 2022 року (протокол № 66), розглянув проект Закону 
України про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт 
позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та 
членів їх сімей", реєстр. № 6106 від 27.09.2021 року, поданий Президентом 
України.

Метою проекту Закону є визначення особливостей застосування 
положень Податкового кодексу України щодо доходів, виплачених (наданих) 
за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України «Про 
соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт 
позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та 
членів їхніх сімей».

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано на його актуальність з огляду на прийняття 
Верховною Радою України та підписання Президентом України Закону 
України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено 
факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти 
України, та членів їхніх сімей».



За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект 
Закону України про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт 
позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та 
членів їх сімей", реєстр. № 6106 від 27.09.2021 року, поданий Президентом 
України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                 М. ТКАЧЕНКО


