
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

    
№ 477/22-2019 
від 18 жовтня 2019 року        м. Заставна 

Про звернення депутатів 

Заставнівської міської ради  

до Голови Верховної Ради України  

 

 

За ініціативою депутатів Заставнівської міської ради об’єднаної 

територіальної громади  щодо розгляду проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України» та відповідно до статей  26, 46 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Заставнівської міської ради об’єднаної 

територіальної громади  VII скликання до Голови Верховної Ради України       

Д.О. Разумкова (додається). 

2. Звернутися до Голови Верховної Ради України Д.О. Разумкова з 

клопотанням щодо необхідності  розгляду на пленарному засіданні Верховної 

Ради України  проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» щодо  зарахування частини акцизного податку з виробленого 

в Україні пального та частини акцизного податку з ввезеного на митну територію 

України пального до місцевих бюджетів у 2020 році. 

3. Направити це рішення Голові Верховній Ради України Д.О. Разумкову. 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на секретаря міської ради. 

 

 



Голові Верховної Ради 

України Разумкову Д. О. 
  

 

Вельмишановний Дмитре Олександровичу! 

 

Бюджетним кодексом України передбачено, починаючи з 2020 року 

скасування частини (13,44%) відрахування надходжень акцизного податку до 

місцевих бюджетів. Це призведе до зменшення надходжень до місцевих 

бюджетів та їх розбалансування, адже не визначено механізму компенсації втрат 

місцевих бюджетів базового рівня від позбавлення їх частини «місцевого» 

акцизу. Це суперечить вимогам ст.142 Конституції України та Бюджетного 

кодексу України, згідно яких у разі прийняття державною рішень внаслідок яких 

зменшуються доходи місцевих бюджетів, одночасно необхідно приймати 

рішення про компенсацію таких втрат. Зазначаємо, що втрати Заставнівського 

міського бюджету складуть 2050  тис. грн. 

4 жовтня 2019 року у Верховній Раді України група народних депутатів 

зареєструвала проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України (щодо зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні пального та частини акцизного податку з ввезеного на митну територію 

України пального до місцевих бюджетів у 2020 році)» (№ 2231). Прийняття 

цього законопроєкту дозволить:  

- зберегти надійне джерело фінансування заходів та об’єктів соціальної  

інфраструктури населених пунктів в обсязі щонайменше 2050 тис. грн; 

- зберегти додатковий інструмент боротьби з тіньовою економікою, через 

додатковий контроль з боку органів місцевого самоврядування за 

надходженнями від автозаправних станцій; 

- забезпечити продовження реформи децентралізації, зокрема в частині 

гарантування сталих обсягів доходів місцевих бюджетів. 

Просимо сприяти прискореному розгляду та прийняттю проєкту Закону 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування 

частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та частини 

акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального до місцевих 

бюджетів у 2020 році)» № 2231 від 04.10.2019.  

 

 

Прийнято на XXII сесії  

Заставнівської міської ради VII скликання 

Рішення від 18 жовтня 2019 року № 477/22-2019  


