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Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  

(реєстр. № 5586) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (реєстр.        

№ 5586 від 23.12.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет 

зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині: 

1) надання повноважень щодо прийняття (скасування) рішень про 

надання державної підтримки підприємствам та організаціям громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю у вигляді пільг з оподаткування лише обласним, 

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органу 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики. 

На даний час рішення щодо надання дозволу  на право користування 

пільгами з оподаткування або відмови в наданні такого дозволу, доцільність 

скасування раніше наданих дозволів підприємствам та організаціям 

громадських об’єднань осіб з інвалідністю приймається:  
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- Мінсоцполітики – щодо підприємств, що отримали за попередній 

податковий рік дохід, який враховується під час визначення об’єкта 

оподаткування, в обсязі більшому 8400 мінімальних заробітних плат. При 

цьому, Мінсоцполітики розглядає питання щодо надання підприємствам пільг 

з оподаткування на підставі рішення (розпорядження) про доцільність надання 

або відмови в наданні, прийнятого обласними, Київською міською 

державними адміністраціями; 

- обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

питань соціальної політики - щодо підприємств, які отримали за попередній 

податковий рік дохід, який враховується під час визначення об’єкта 

оподаткування, в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних плат. 

Відповідно до Пояснювальної записки, за даними місцевих органів 

виконавчої влади у 2015 році 317 підприємств, організацій громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю отримали дозвіл на право користування пільгами 

з оподаткування, з них біля 20% дозволів надані Мінсоцполітики; 

2) приведення Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» у відповідність до Закону України «Про громадські 

об’єднання». Для цього слова «громадські організації інвалідів, їх спілки» 

замінюються словами «громадські об’єднання осіб з інвалідністю». 

Законом України «Про об’єднання громадян» було визначено, що 

об’єднання громадян, незалежно від назви, визнається громадською 

організацією. З прийняттям у 2012 році Закону України «Про громадські 

об’єднання», громадські організації та спілки визнані громадськими 

об’єднаннями;  

3) надання студентам з інвалідністю права на отримання в повному 

обсязі разом з пенсією (державною соціальною допомогою) тільки одного 

виду стипендії – академічної (у разі її призначення). 

Щодо цієї пропозиції, позиція Комітету була викладена ще при 

прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» і 

залишається незмінною: за студентами з інвалідністю має бути збережено 

право на одержання і соціальної, і академічної стипендій; 

4) приведення Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» у відповідність до Конвенції про права осіб з інвалідністю 

і Факультативного протоколу до неї. Для цього слова «інвалід» та «дитина-

інвалід» замінюються словами «особа з інвалідністю» та «дитина з 

інвалідністю». 

Міністерство юстиції України, Всеукраїнське громадське об’єднання 

«Національна Асамблея інвалідів України», Всеукраїнська організація 

інвалідів «Українське товариство сліпих»  не мають пропозицій та зауважень 

до законопроекту.  

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект.  

Державна фіскальна служба України зазначає, що відповідно до пункту 

7.3 статті 7 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) будь-які питання 
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щодо оподаткування регулюються Кодексом і не можуть встановлюватися або 

змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно 

положення щодо внесення змін до Кодексу та/або положення, які 

встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства.   

Фонд соціального захисту інвалідів підтримує законопроект, водночас 

звертає увагу на те, що деякі його позиції не узгоджуються з положеннями 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо зайнятості інвалідів» за реєстр. № 4578 від 04.05.2016 р., 

внесеного Кабінетом Міністрів України.  

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Українське товариство 

глухих» підтримує законопроект, водночас надає низку зауважень до нього, 

зокрема пропонує у статті 23 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» термін «особи з вадами слуху» замінити на 

термін «особи з порушеннями слуху». 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету зазначає, що 

законопроект не матиме впливу на показники бюджету. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

зазначає, що у проекті акту не виявлено корупціогенних факторів – проект акта 

відповідає антикорупційному законодавству. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України надає висновок, що законопроект може бути прийнятий у першому 

читанні за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій, 

зокрема:  

- у частині 3 нової редакції статті 14-1 Закону, згідно з якою 

«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері трудових відносин і соціального захисту населення, 

сприяє у працевлаштуванні осіб з інвалідністю, веде облік і здійснює контроль 

за використанням вищезазначеної допомоги», доцільно уточнити, в чому саме 

полягає «використання зазначеної допомоги» і про який контроль йдеться: про 

контроль за роботодавцями чи за особами з інвалідністю, які 

працевлаштувалися. Крім того, варто звернути увагу на те, що сприяння у 

працевлаштуванні осіб з інвалідністю відноситься до компетенції органів 

зайнятості; 

- за змістом частини 4 статті 14-1 Закону дозвіл на право користування 

пільгами з оподаткування, передбаченими Податковим кодексом України, 

надається підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю обласними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань соціального захисту населення на квартал, півріччя, 

три квартали, рік. При цьому, було б доцільно визначити механізми обліку та 

контролю за використанням таких пільг; 

- у частині 3 нової редакції статті 14-2 Закону передбачається, що 

«рішення має бути обґрунтованим із урахуванням результатів діяльності, 



4 

 

соціальної значимості підприємства, організації громадського об’єднання осіб 

з інвалідністю, можливостей працевлаштування осіб з інвалідністю і техніко-

економічного забезпечення заходів» варто конкретизувати, як визначається 

соціальна значимість відповідного підприємства та техніко-економічного 

забезпечення заходів, а також, що таке «організація громадського 

об’єднання». 

Члени Комітету підтримують ідею законопроекту щодо спрощення 

механізму надання державної підтримки підприємствам та організаціям 

громадських об’єднань осіб з інвалідністю у вигляді пільг з оподаткування, а 

також приведення Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» у відповідність до Конвенції про права осіб з інвалідністю 

і Факультативного протоколу до неї.  

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» (реєстр. № 5586 від 23.12.2016 р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні, прийняти за 

основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  
 


