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Проект Закону про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу 

України щодо включення доходів, отриманих адресно від компенсації за 

пільговий проїзд, до переліку доходів, що не включаються до розрахунку 

загального місячного (річного) оподаткування доходу 

(реєстр. № 5405) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статті 165 

Податкового кодексу України щодо включення доходів, отриманих адресно 

від компенсації за пільговий проїзд, до переліку доходів, що не включаються 

до розрахунку загального місячного (річного) оподаткування доходу                      

(реєстр. № 5405 від 16.11.2016 р.), поданий народним депутатом України                                

С.П. Лабазюком та іншими народними депутатами України, Комітет зазначає 

наступне. 

Законопроектом пропонується включити компенсацію за пільговий 

проїзд, яка надається адресно кожному пільговику, до переліку доходів, що не 

включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподаткування 

доходу.  

З цієї метою підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податковому 

кодексу України пропонується доповнити підпунктом і) такого змісту: 

«і) компенсація за пільговий проїзд, яка надається адресно кожному 

пільговику відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, 
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гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких 

інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про соціальний захист 

дітей війни», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», у порядку та розмірах, визначених 

Кабінетом Міністрів України». 

Законопроект за реєстр. № 5405 пов’язаний із законопроектом про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адресної 

соціальної допомоги за пільговий проїзд малозабезпеченим верствам 

населення (реєстр. № 5404 від 16.11.2016 р.), поданим народним депутатом 

України Лабазюком С.П. та іншими народними депутатами. Цим 

законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про соціальний захист 

дітей війни» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», якими передбачити надання 

відповідним категоріям громадян компенсації за пільговий проїзд у вигляді 

надання їм щомісячної адресної допомоги. 

При розгляді законопроекту необхідно врахувати таке: 

- прикінцевими положеннями Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774 встановлено, що 

пільги з оплати за проїзд усіма видами міського, приміського та міжміського 

транспорту, передбачені законами України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону 

дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про 
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соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні», можуть надаватися у готівковій формі у 

розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України; 

- відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового 

кодексу України до загального місячного (річного) оподаткування доходу 

платника податку не включаються, зокрема суми державної допомоги у 

вигляді адресних виплат. 

Тобто, питання щодо можливості надання відповідним категоріям 

громадян компенсації за пільговий проїзд у вигляді щомісячної адресної 

допомоги та щодо звільнення зазначених сум від оподаткування 

законодавством вже врегульовані. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, зазначаючи, 

що порушене у ньому питання вже врегулювано.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України висловило зауваження до законопроекту та зазначило таке: 

1) порушене у законопроекті питання врегульоване у чинній редакції 

підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України; 

2) розгляду цього законопроекту має передувати прийняття рішення 

щодо законопроекту за реєстр. № 5404. 

 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 165 Податкового кодексу України (щодо включення 

доходів, отриманих адресно від компенсації за пільговий проїзд, до переліку 

доходів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподаткування доходу)(реєстр. № 5405 від 16.11.2016 р.), поданий народним 

депутатом України С.П. Лабазюком та іншими народними депутатами 

України, за результатами розгляду в першому читанні зняти з розгляду як 

такий, що втратив актуальність. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики, визначеного головним з опрацювання 

законопроекту. 

 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ  
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