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№ 01-01/1 від 28.01.2021 р.                            Голові Верховної Ради України 

                                                                           Д. О. Разумкову 

      

Шановний Дмитре Олександровичу! 

 

        Профспілка працівників Національної академії наук України звертається 

до Вас з приводу наступного. 

       Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від16.01.2020 № 466-

IX (далі – Закон №466), який набув чинності з 23.05.2020 р., внесено зміни, які 

ускладнюють діяльність профспілок та суперечать положенням Конвенції 

Міжнародної організації праці №87 «Про свободу асоціації  та захист права на 

організацію» (далі - Конвенція №87), статті 22 Конституції України та Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 

№1045-XIV (далі – Закон №1045). 

       Так, Законом №1045 визначено, що професійна спілка ( профспілка) – 

добровільна неприбуткова організація, що об’єднує громадян, пов’язаних 

спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності 

(навчання). 

       Відповідно до ст. 12 Закону професійні спілки, їх об’єднання у своїй 

діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних 

партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. 

       Згідно із ст. 34 фінансовий контроль за коштами профспілок та їх 

об’єднань державними органами влади та органами місцевого самоврядування 

не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють 

контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) 

профспілок, їх об’єднань. 

        Зазначені норми було реалізовано в пункті 46.2 статті 46 Податкового 

кодексу України у редакції, що діяла до 22.05.2020 р., відповідно до якої 

професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок мали подавати звіт 

про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну 



фінансову звітність тільки у разі порушень пункту 133.4 статті 133 

Податкового кодексу України. 

        Наразі, внесені Законом №466 зміни вимагають регулярного подання 

профспілками податкової та фінансової звітності, яка є доволі складною для 

членів профспілкових організацій, які не мають професійної бухгалтерської 

підготовки та займаються питаннями обліку і звітності на громадських 

засадах. Подання зазначених звітів  ляже додатковим тягарем на не звільнених 

від основної роботи профспілкових активістів та ніяк не сприятиме 

додатковим надходженням до державної скарбниці, оскільки членські внески 

профспілок використовуються виключно на реалізацію статутних завдань і не 

мають на меті отримання прибутку. 

        Тому вимоги Закону №466 значно ускладнюють діяльність профспілок, 

порушують чинне законодавство України, міжнародні норми та створюють 

соціальну напругу. 

       З метою відновлення гарантій діяльності профспілок, передбачених 

Законом №1045, у Верховній Раді України 02.09.2020 р. зареєстровано 

законопроект № 4018 «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо подання звітності неприбуткових організацій»  стосовно відновлення дії 

абзацу 9 пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України у редакції станом 

на 22.05.2020 р., відповідно до  якої професійні спілки, їх об’єднання та 

організації профспілок подають звіт про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації та річну фінансову звітність тільки у разі 

порушень пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. 

       На сьогодні зазначений проєкт закону підтриманий Міністерством 

фінансів України, пройшов обговорення в Комітеті ВРУ з питань фінансів, 

податкової та митної політики та пропонується до розгляду на сесії Верховної 

Ради України (рішення Комітету від 18 листопада 2020 р.). 

       Шановний Дмитре Олександровичу! Враховуючи викладене, Профспілка 

працівників Національної академії наук України звертається до Вас з 

проханням прискорити прийняття проекту Закону України №4018 від 

02.09.2020 р. шляхом внесення його до порядку денного наступної сесії 

Верховної Ради України. 

       Сподіваємось на розуміння та підтримку позиції профспілки. 

 

З повагою 

 

Голова               профспілки 

працівників  НАН  України                                                А. І. Широков 
 


