
 
 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 липня 2020 року № 17-4 

м. Київ 

КОВА Про розгляд Звіту про результати аналізу ефективності виконання 
державними органами повноважень у частині контролю за 

обґрунтованістю застосування податкових пільг з податку на додану 
вартість та податку на прибуток підприємствами та організаціями, які 

засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю 
 
Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 

Закону України „Про Рахункову палату” розглянуто Звіт про результати 
аналізу ефективності виконання державними органами повноважень у частині 
контролю за обґрунтованістю застосування податкових пільг з податку на 
додану вартість та податку на прибуток підприємствами та організаціями, які 
засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.  

За підсумками розгляду Рахункова палата 

В С Т А Н О В И Л А: 

1. Міністерством соціальної політики України, Міністерством 
фінансів України, Державною податковою службою України (Державною 
фіскальною службою України), обласними та Київською міською 
державними адміністраціями протягом 2017–2019 років не забезпечено 
належного функціонування системи контролю за обґрунтованістю та 
законністю застосування підприємствами та організаціями, заснованими 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, податкових пільг з 
податку на прибуток та ПДВ.  

1.1. Існуючий механізм надання державної допомоги підприємствам та 
організаціям, заснованим громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, у 
вигляді пільгового оподаткування є неефективним та не забезпечує 
достатніх можливостей для реалізації права осіб з інвалідністю на повноцінну 
участь у громадському житті, їх рівноправності з іншими членами 
суспільства. 

На сьогодні загальна чисельність осіб з інвалідністю сягає 2,7 млн, 57 відс. 
яких особи працездатного віку.  

За даними Мінсоцполітики (станом на 01.01.2018) чисельність 
працюючих осіб з інвалідністю становила 670,2 тис. осіб. Протягом 2017–
2019 років (за даними Державної служби зайнятості) щороку роботу 
отримували від 13 до 13,8 тис. осіб з інвалідністю. 
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Державною цільовою програмою „Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права осіб з інвалідністю” на період до 2020 року, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706, передбачено 
забезпечити зростання чисельності осіб з інвалідністю, які провадять трудову 
діяльність, зокрема, до 2018 року – до 750,3 тис. осіб, до 2020 року – до 794,6 
тис. осіб (щороку на 14–15 тис. осіб), проте встановлених показників не 
досягнено.  

1.2. Незважаючи на підтримку держави, зокрема у вигляді податкових 
пільг підприємствам та організаціям, заснованим громадськими об’єднаннями 
осіб з інвалідністю, кількість працюючих осіб з інвалідністю на цих 
підприємствах щорічно зменшується (з 6 495 осіб у 2017 році до 6 048 осіб у 
2019 році, або на 6,9 відс.), зайнятість є неповною, заробітна плата – низькою, 
наявні факти несвоєчасної виплати заробітної плати (сума заборгованості із 
виплати заробітної плати при зменшенні у 2018 році порівняно з 2017 роком 
на 786,3 тис. грн, у 2019 році збільшилася на 44,7 тис. гривень). 

Державна допомога спрямовувалася підприємствами та організаціями в 
основному на виробничі потреби (більше 70 відс.), зокрема на поповнення 
обігових коштів. На соціальні потреби осіб з інвалідністю скеровано лише 
5,9 відс. цієї допомоги, вкрай низьким є показник використання коштів на 
створення додаткових робочих місць для таких осіб – 0,6 відс. 
(12,5 млн гривень). 

2. Нормативно-правові акти, що протягом 2017–2019 років 
регулювали питання застосування податкових пільг підприємствами та 
організаціями, заснованими громадськими об’єднаннями осіб з 
інвалідністю, були неузгодженими та недосконалими. 

2.1. Кабінетом Міністрів України не забезпечено своєчасного виконання 
пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 
19.12.2017 № 2249 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” 
(далі – Закон № 2249) в частині узгодження Порядку надання дозволу на право 
користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій 
громадських організацій осіб з інвалідністю, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010 (далі – Порядок № 1010), із 
Законом України від 21.03.1991 № 875 „Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні” (далі – Закон № 875), зміни до якого внесені 
постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 132 „Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що 
втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. 
№ 1545” через 25 місяців з дня набрання чинності Законом № 2249. 

Також Мінсоцполітики не забезпечено узгодження наказу Мінсоцполітики 
від 05.09.2013 № 545 „Деякі питання надання державної допомоги 
підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями 
інвалідів” та Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і 
безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-
господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за 
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невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, 
затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України 
від 06.09.2010 № 270, із Законом № 875 (із змінами, внесеними Законом № 2249) 
у частині використання терміна „інвалід”. 

2.2. Норми пункту 142.1 статті 142, пункту 197.6 статті 197 та пункту 8 
підрозділу 2 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України 
та положення Закону № 875 не узгоджуються в частині визначення 
уповноважених органів, що приймають рішення про надання дозволу 
підприємствам та організаціям користуватися пільгами з оподаткування. 

2.3. Потребують правового врегулювання норми: 
- Закону № 875 в частині посилання на „обов’язкові платежі”, які з 

11.08.2013 не передбачені Податковим кодексом України, та „центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального 
захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни”; 

- Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом 
господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 891 „Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. 
№ 1233”), які містять посилання на ДФС, що припинила свою діяльність. 

2.4. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено подання до 
територіальних органів ДФС (ДПС) підприємствами та організаціями, 
заснованими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, звітності про 
напрями використання вивільнених внаслідок отриманої податкової 
пільги з податку на прибуток коштів, а також не визначено форми заяви 
про бажання отримати пільгу з ПДВ (відповідно до пункту 197.6 статті 197 
Податкового кодексу України) такими підприємствами та організаціями, що 
унеможливлює здійснення ДПС (ДФС) контролю за дотриманням порядку 
застосування податкових пільг та використанням вивільнених коштів. 

3. Незабезпечення дієвої та ефективної взаємодії щодо обміну 
інформацією між Мінсоцполітики, обласними (Київською міською) 
державними адміністраціями, ДФС (ДПС) і її територіальними органами 
призвело до розбіжностей даних про кількість підприємств та організацій, 
які мають право та фактично користуються пільгами з оподаткування, а 
також обсяги вивільнених від оподаткування коштів. 

3.1. Аналіз засвідчив невідповідність даних Мінсоцполітики та ДПС 
щодо отриманих підприємствами та організаціями сум податкових пільг з 
податку на прибуток та ПДВ: 

- у 2017–2018 роках дані Мінсоцполітики більші на 89,2 та 
204,7 млн грн відповідно, у 2019 році – на 136,5 млн грн менші; 

- 27 підприємств та організацій, які у 2017–2019 роках задекларували 
17,2 млн грн пільг з податку на прибуток (5,4 млн грн) та ПДВ (11,8 млн грн), 
не зазначені в інформації Мінсоцполітики; 
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- у 2017–2018 роках по 3 та у 2019 році одне підприємство (за даними 
Мінсоцполітики) скористалися пільгами з ПДВ у сумі 1,9 млн грн, хоча 
платниками ПДВ не зареєстровані. Також у 2017 році 2 та у 2019 році 
3 організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за 
даними Мінсоцполітики скористалися пільгою з податку на прибуток на 
загальну суму 0,5 млн гривень. 

3.2. На звернення Мінсоцполітики (грудень 2017 року) щодо фахових 
консультацій з питань реалізації положень Податкового кодексу України ДФС 
не надано свого представника для участі в робочій групі з питань надання 
державної допомоги організаціям та підприємствам громадських організацій 
осіб з інвалідністю.  

До складу таких робочих груп (комісій) у Дніпропетровській, 
Львівській, Одеській та Харківській ОДА включені представники ГУ ДФС у 
відповідних областях, але представник ГУ ДФС у Дніпропетровській області 
протягом 2017–2018 років (період, на який включено) не запрошувався на 
засідання робочої групи. 

3.3. Протягом 2017–2019 років кількість листів (запитів) 
Мінсоцполітики, надісланих ДФС (ДПС), іншим державним органам та органам 
місцевого самоврядування у межах виконання повноважень щодо забезпечення 
формування та реалізації державної політики у сфері соціальної політики в 
частині надання державної допомоги підприємствам та організаціям, заснованим 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, у вигляді податкових пільг, 
щорічно зменшувалась (з 52 у 2017 році до 10  у 2019 році).  

На адресу ДФС (ДПС) та її територіальних органів Мінсоцполітики 
направлено 9 запитів щодо результатів перевірок окремих підприємств, 
частина яких залишилася без відповідного реагування. 

Погіршення взаємодії Мінсоцполітики з ОДА, КМДА призвело до 
допущення системних порушень окремими ОДА при розгляді документів та 
прийнятті рішень про надання дозволу на право користування пільгами з 
оподаткування. 

4. Мінсоцполітики не забезпечено у повному обсязі виконання 
повноважень з реалізації державної політики у сфері соціального захисту 
осіб з інвалідністю. 

Кількість підприємств та організацій, які отримали дозволи на право 
користування пільгами з оподаткування, протягом 2017–2019 років зменшилася 
з 296 до 273, сума отриманих підприємствами та організаціями пільг з податку 
на прибуток та ПДВ збільшилася з 273,3 до 702,2 млн грн, або в 2,6 раза.  

Окремими ОДА протягом 2017–2019 років при розгляді питання 
надання підприємствам та організаціям дозволів на право користування 
пільгами з оподаткування не дотримувалися вимоги Порядку № 1010, 
зокрема в частині терміну розгляду. Як наслідок, відповідні рішення 
прийняті після початку дії такого дозволу.  

Так, 87,9 відс. (58 із 66) розпоряджень ОДА, КМДА щодо доцільності 
надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування видані з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2007-%D0%BF#n9
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недотриманням строків, визначених абзацом другим пункту 7 Порядку № 1010, 
у тому числі 20 розпоряджень видано у кварталі, з якого підприємство та 
організація планували отримати дозвіл. Як наслідок, рішення про надання 
дозволів на право користування пільгами з оподаткування Мінсоцполітики 
прийняті на 9-66 день після початку кварталу, з якого підприємство 
планувало отримати дозвіл.  

Дніпропетровською ОДА в порушення вимог абзацу третього 
пункту 7 Порядку № 1010 документи, надані Виробничо-реабілітаційним 
центром інвалідів „Спалах-Два” та ПОГ „ВКП „ДніпроІнвар” у 2018 році, 
опрацьовувалися протягом 50 та 38 робочих днів відповідно, а дозвіл на 
право користування пільгою підприємству „Кривбас ІнСтар” у 2017 році видано 
майже через три місяці з дня надходження відповідних документів. Протягом 
2018–2019 років половину рішень про надання дозволів на право користування 
пільгами Дніпропетровською ОДА прийнято після початку дії пільгового 
періоду оподаткування з порушенням термінів від 8 до 44 календарних днів. 

5. Аналіз засвідчив неналежне виконання Дніпропетровською, 
Львівською та Харківською ОДА покладених повноважень при розгляді 
документів та прийнятті рішень про надання дозволів на право користування 
пільгами з оподаткування, зокрема: 

- Дніпропетровською та Львівською ОДА прийнято рішення про надання 
дозволу на право користування пільгами з оподаткування чотирьом 
підприємствам, які не відповідали критеріям, визначеним підпунктами 3–5 
пункту 2 Порядку № 1010; 

- Дніпропетровською та Львівською ОДА прийнято 11 рішень про 
надання підприємствам та організаціям дозволу на право користування пільгами 
з оподаткування на строк менше року без обґрунтувань засновників таких 
підприємств та організацій, чим порушено вимоги абзацу третього пункту 9 
Порядку № 1010; 

- Харківською ОДА прийнято рішення про надання дозволу підприємству, 
у документах якого дані фінансових звітів за 2018 рік та І півріччя 2019 року 
(наданих до заяви про надання дозволу на право користування пільгами з 
оподаткування) не відповідали даним бухгалтерського обліку; 

- Дніпропетровською ОДА у 2018–2019 роках прийнято рішення про 
надання двом підприємствам дозволу на право користування пільгою з податку 
на прибуток, а також пільгою з ПДВ, що суперечить даним, зазначеним у заяві 
засновника, оскільки ці підприємства не є платниками ПДВ. 

У двох випадках Мінсоцполітики надано дозволи на право 
користування пільгами з оподаткування всупереч прийнятим 
Харківською ОДА рішенням щодо доцільності відмови у їх наданні.  

Протягом 2017–2019 років внутрішній контроль за виконанням 
повноважень з питань надання державної допомоги підприємствам та 
організаціям у вигляді податкових пільг у Мінсоцполітики не проводився. 

6. Внаслідок неефективного внутрішнього контролю ДФС (ДПС) не 
забезпечено належного виконання повноважень її територіальними 
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органами в частині контролю за повнотою обліку, правильністю та 
своєчасністю подання платниками податків податкової звітності, цільовим 
використанням вивільнених від оподаткування коштів.  

6.1. Територіальними органами ДФС (ДПС) не забезпечено контролю за 
правильністю подання платниками податків звітів про пільги. 

Так, дані про обсяги отриманих підприємствами та організаціями 
податкових пільг з податку на прибуток та ПДВ протягом 2017–2019 років 
завищені на 71,1 млн грн через безпідставне декларування у 2017 році 64, у 
2018 році 28 та у 2019 році 32 суб’єктами господарювання зазначених 
податкових пільг. 

Як наслідок, розрахунок недонадходжень (втрат) до бюджету від 
надання таких податкових пільг, який здійснювався Мінфіном відповідно до 
норм Бюджетного кодексу України, проведено на підставі недостовірних 
даних про обсяги податкових пільг. 

6.2. Територіальними органами ДФС (ДПС) протягом 2017–2019 років 
проведено 70 документальних перевірок (48 підприємств та організацій), за 
результатами яких донараховано 30,6 млн грн, зменшено від’ємне значення 
об’єкта оподаткування податком на прибуток на 5,8 млн грн, бюджетне 
відшкодування ПДВ на 12,4 млн грн, при цьому узгоджено та сплачено лише 
3,4 млн грн (11 відс. донарахованої суми). 

Встановлено, що документальні перевірки з питань дотримання 
податкового законодавства з податку на прибуток та ПДВ, застосування 
податкових пільг підприємствами та організаціями до планів-графіків 
проведення документальних перевірок платників податків у ГУ ДФС (ДПС) 
у Дніпропетровській області не включались та, відповідно, не 
проводились. Питання дотримання підприємствами та організаціями 
вимог абзацу третього пункту 142.1 статті 142 Податкового кодексу 
України щодо цільового використання вивільнених від оподаткування 
коштів при проведенні документальних перевірок ГУ ДФС (ДПС) у 
Харківській області не досліджувалося. Зазначене питання не вивчалось і 
при проведенні ГУ ДФС в Одеській області документальної перевірки 
підприємства об’єднання громадян „Нертус”.  

6.3. Рахунковою палатою встановлено факти незастосування 
територіальними органами ДФС (ДПС) відповідно до пункту 120.1 статті 120 
Податкового кодексу України штрафних (фінансових) санкцій за 
неподання/несвоєчасне подання податкової звітності такими підприємствами 
та організаціями: 

- 20 платниками порушено граничний термін подання податкової 
декларації з податку на прибуток за 2018 рік (від 18 до 81 дня) та 
14 платниками за 2019 рік (від 9 до 17 днів); 

- трьома платниками Дніпропетровської області та 
п’ятьма платниками Харківської області не подано/несвоєчасно подано 
звіти про пільги. Камеральні перевірки ГУ ДПС у Дніпропетровській та 
Харківській областях проведено під час здійснення аналізу Рахунковою 
палатою, сума штрафних (фінансових) санкцій становить 1 та 1,2 тис. грн 
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відповідно. 

6.4. ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо двох платників 
неправильно визначено код податку на прибуток відповідно до 
Класифікації доходів бюджету. Так, за кодом 11021000 „Податок на прибуток 
приватних підприємств” по ПОГ „ДУВП УТОС” (на 01.01.2017) та ТОВ 
„Компанія Тералайт” (на 01.01.2020) обліковувалась переплата в сумі 0,5 та 0,1 
тис. грн відповідно. Під час проведення Рахунковою палатою аналізу в картках 
особових рахунків зазначених платників відкрито код за класифікацією 
доходів бюджету 11020900 „Податок на прибуток організацій і підприємств 
споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань”, рахунки за 
кодом 11021000 перебувають у стані закриття. 

6.5. Заходи щодо стягнення податкового боргу з ВП ГО 
„Альтернатива” з податку на прибуток (дата виникнення 20.05.2019) та ПДВ 
(дата виникнення 01.12.2016 та 26.12.2016) на загальну суму 13,7 тис. грн, 
вжиті ГУ ДФС (ДПС) у Дніпропетровській області, виявились недієвими. 
Територіальним органом ДПС позов до Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду подано лише 03.02.2020, яким ухвалою від 28.04.2020 
прийнято до розгляду позовну заяву та відкрито провадження в 
адміністративній справі. 

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова 
палата 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Звіт про результати аналізу ефективності виконання державними 

органами повноважень у частині контролю за обґрунтованістю застосування 
податкових пільг з податку на додану вартість та податку на прибуток 
підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями 
осіб з інвалідністю, затвердити.  

2. Про результати аналізу ефективності виконання державними органами 
повноважень у частині контролю за обґрунтованістю застосування податкових 
пільг з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємствами та 
організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, 
поінформувати Верховну Раду України. 

3. Відомості у формі рішення Рахункової палати про результати аналізу 
ефективності виконання державними органами повноважень у частині 
контролю за обґрунтованістю застосування податкових пільг з податку на 
додану вартість та податку на прибуток підприємствами та організаціями, які 
засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, надіслати Кабінетові 
Міністрів України і рекомендувати доручити: 

3.1. Мінсоцполітики розробити та подати Кабінетові Міністрів України 
проєкт нормативно-правового акта щодо внесення змін до Закону № 875 в 
частині посилання на „обов’язкові платежі”, які з 11.08.2013 не передбачені 
Податковим кодексом України, та „центральний орган виконавчої влади, що 
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реалізує державну політику у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, 
ветеранів війни”. 

3.2. Мінсоцполітики спільно із Міністерством у справах ветеранів 
України та іншими заінтересованими органами розглянути питання 
удосконалення переліку критеріїв, яким повинні відповідати підприємства та 
організації, засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, при 
прийнятті державними органами рішень про надання дозволу на право 
користування пільгами з оподаткування з метою оптимізації державної 
підтримки осіб з інвалідністю та реалізації їх прав на працю відповідно до 
міжнародних норм та стандартів. 

3.3. Мінсоцполітики спільно з ДПС, обласними (Київською міською) 
державними адміністраціями розробити та укласти угоду про інформаційне 
співробітництво з метою координації дій при прийнятті рішень про 
надання/відмову у наданні дозволу на право користування пільгами з 
оподаткування підприємствам та організаціям, заснованим громадськими 
об’єднаннями осіб з інвалідністю, здійсненні контролю за достовірністю 
наданої такими підприємствами та організаціями інформації, спрямуванням 
вивільнених від оподаткування коштів. 

3.4. Мінфіну спільно з ДПС: 
- розробити та внести на розгляд Кабінетові Міністрів України проєкти 

нормативно-правових актів щодо: 
узгодження норм пункту 142.1 статті 142, пункту 197.6 статті 197 та 

пункту 8 підрозділу 2 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового 
кодексу України із Законом № 875 в частині визначення уповноважених 
органів, що приймають рішення про надання дозволу на право користування 
пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям; 

врегулювання положень Порядку обліку сум податків та зборів, не 
сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням 
податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.12.2010 № 1233 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 31.10.2018 № 891 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2010 р. № 1233”), які містять посилання на ДФС, що 
припинила свою діяльність. 

3.5. Мінфіну спільно з Мінсоцполітики та ДПС розробити напрями 
цільового використання вивільнених від оподаткування коштів (суми податку на 
прибуток, що не сплачуються до бюджету у зв’язку зі звільненням від 
оподаткування відповідно до пункту 142.1 статті 142 Податкового кодексу 
України). 

4. Рішення Рахункової палати про результати аналізу ефективності 
виконання державними органами повноважень у частині контролю за 
обґрунтованістю застосування податкових пільг з податку на додану вартість та 
податку на прибуток підприємствами та організаціями, які засновані 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, надіслати Міністерству 
фінансів України і рекомендувати: 
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- запровадити подання підприємствами та організаціями, заснованими 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, до ДПС та її територіальних 
органів звітності про напрями використання вивільнених від оподаткування 
коштів; 

- розробити та затвердити форму заяви підприємства та організації, які 
засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, про бажання 
отримати пільгу з ПДВ, як передбачено пунктом 197.6 статті 197 Податкового 
кодексу України. 

5. Рішення Рахункової палати у порядку інформування надіслати 
Міністерству у справах ветеранів України. 

6. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Міністерству соціальної 
політики України і рекомендувати: 

- розглянути результати аналізу та вжити заходів для усунення 
встановлених недоліків і порушень та їх недопущення у подальшому; 

- забезпечити внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 05.09.2013 № 
545 „Деякі питання надання державної допомоги підприємствам та організаціям, 
які засновані громадськими організаціями інвалідів” та Інструкції з надання 
фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за 
рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до 
державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для 
працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та 
соціальної політики України від 06.09.2010 № 270, з метою узгодження їх із 
Законом № 875 (із змінами, внесеними Законом № 2249) в частині 
використання терміна „інвалід”; 

- посилити контроль за діяльністю ОДА, КМДА при прийнятті ними 
рішень про надання підприємствам та організаціям, заснованим громадськими 
об’єднаннями осіб з інвалідністю, дозволу на право користування пільгами з 
оподаткування. 

7. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Державній податковій 
службі України і рекомендувати: 

- розглянути результати аналізу та вжити заходів для усунення 
встановлених недоліків і порушень та їх недопущення у подальшому; 

- забезпечити здійснення територіальними органами ефективного 
контролю за: 

правильністю заповнення та своєчасністю подання платниками податків 
податкової звітності; 

дотриманням підприємствами та організаціями, заснованими 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, вимог абзацу третього 
пункту 142.1 статті 142 Податкового кодексу України щодо збільшення 
податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання 
вивільнених від оподаткування коштів; 

- розглянути питання про вилучення податкових пільг, встановлених 
пунктом 142.1 статті 142, пунктом 197.6 статті 197 і пунктом 8 підрозділу 2 
розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України, із 
Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та включення їх 
до Довідника інших податкових пільг. 
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8. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати головним управлінням 
ДПС у Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській областях та 
м. Києві і рекомендувати: 

- розглянути результати аналізу та вжити заходів для усунення 
встановлених недоліків і порушень та їх недопущення у подальшому; 

- забезпечити поліпшення якості та ефективності контрольно-перевірочної 
роботи щодо достовірності та своєчасності подання платниками податків 
податкової звітності, цільового використання вивільнених від оподаткування 
коштів; 

- встановити контроль за дотриманням вимог абзацу третього пункту 142.1 
статті 142 Податкового кодексу України щодо збільшення податкового 
зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання вивільнених 
від оподаткування коштів підприємствами та організаціями, заснованими 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та мають право застосовувати 
пільгу з податку на прибуток; 

- забезпечити належну координацію роботи з ОДА, КМДА при прийнятті 
управлінських рішень про отримання підприємствами та організаціями, 
заснованими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, дозволу на 
право користування пільгами з оподаткування та здійсненні контролю за 
цільовим використанням вивільнених від оподаткування коштів. 

9. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати департаментам соціального 
захисту населення Львівської, Дніпропетровської та Харківської ОДА і 
рекомендувати: 

- розглянути результати аналізу та вжити заходів для усунення 
встановлених недоліків і порушень та їх недопущення у подальшому; 

- забезпечити дотримання положень Порядку надання дозволу на право 
користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій 
громадських організацій осіб з інвалідністю, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010, при прийнятті рішень про 
надання/доцільність надання підприємствам та організаціям дозволу на право 
користування пільгами з оподаткування; 

- забезпечити належну координацію роботи з територіальними органами 
ДПС при прийнятті управлінських рішень про отримання підприємствами та 
організаціями, заснованими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, 
дозволу на право користування пільгами з оподаткування та здійсненні 
контролю за цільовим використанням вивільнених від оподаткування коштів. 

10. Рішення Рахункової палати і Звіт оприлюднити на офіційному 
вебсайті органу. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Рахункової палати Огня Ц. Г. 

 
 
 

Голова Рахункової палати                                                              В. В. Пацкан 
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