
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2016 року                     № 704

Про звернення депутатів
Кіровоградської міської ради
до Верховної Ради України,
Комітету з питань бюджету та Комітету 
з питань податкової та митної політики

Відповідно  до  статей  21,  22  Закону  України  ,,Про  статус  депутатів
місцевих рад”, статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України ,,Про місцеве
самоврядування  в  Україні”,  розглянувши  депутатський  запит  депутата
міської ради Краснокутського О.В. від 20.12.2016 № 612/7-дз, Кіровоградська
міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Підтримати  звернення  депутатів  Кіровоградської  міської  ради
сьомого  скликання  щодо  необхідності  врахування  потреб  територіальних
громад у бюджетному пакеті законопроектів на 2017 рік (додається).

2.  Доручити  управлінню  апарату  Кіровоградської  міської  ради
надіслати  копію  рішення  та  звернення  депутатів  Кіровоградської  міської
ради  сьомого  скликання  до  Верховної  Ради  України,  Комітету  з  питань
бюджету та Комітету з питань податкової та митної політики.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
Кіровоградської міської ради Табалова А.О.

Міський голова А.Райкович



Верховна Рада України 

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань податкової
та митної політики

06  грудня  2016  року  Верховна  Рада  України  прийняла  за  основу
законопроект  №  5132  від  15  вересня  2016  року  «Про  внесення  змін  до
Податкового  кодексу  України  щодо  забезпечення  збалансованості
бюджетних  надходжень  у  2017  році»,  у  якому  за  пропозиціями  Комітету
Верховної Ради з питань податкової та митної політики пропонується збір з
реалізації підакцизних товарів на паливо у розмірі 5 % включити до основної
ставки  акцизного  податку  та  скасувати  акцизний  податок  з  реалізації
суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  паливно-мастильних
матеріалів.

Акцизний  податок  став  суттєвим  джерелом  надходжень  органів
місцевого самоврядування в рамках реалізації бюджетної децентралізації та
компенсатором бюджетам місцевого самоврядування втрат доходів внаслідок
скасування  субвенції  на  комунальне  дорожнє  господарство,  зменшення
зарахування  податку  на  доходи  фізичних  осіб  на  15%,  відміни  низки
дохідних джерел, які були раніше. 

Надходження  акцизного  податку  з  реалізації  суб’єктами
господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів  дозволило
забезпечити  у  2016  році  належне  фінансування  заходів  з  утримання  та
розвитку  комунального  дорожнього  господарства,  з  оновлення
інфраструктури,  благоустрою  та  житлово-комунального  господарства,
надання фінансової допомоги теплопостачальним підприємствам тощо.

Прийняття  вищезазначених  змін  призведе  до  розбалансування
бюджетів  міст  базового  рівня,  внаслідок  чого  виникнуть  проблеми  з
фінансуванням  заходів  та  програм,  що  є  важливими  для  територіальних
громад.  У разі  прийняття  такого  проекту  будуть  значно  обмежені  дохідні
повноваження органів місцевого самоврядування базового рівня, що прямо
суперечить  принципам  бюджетної  децентралізації.  Втрати  бюджету  міста
Кропивницького  внаслідок  ненадходження  акцизного  податку  з  реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі палива будуть складати біля
60 млн грн.

Від імені територіальної громади міста Кропивницького звертаємось з
клопотанням  не  приймати  в  другому  читанні  законопроект  № 5132  «Про
внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  щодо  забезпечення
збалансованості  бюджетних надходжень у 2017 році» в частині включення
збору з реалізації підакцизних товарів на паливо у розмірі 5 % до основної
ставки  акцизного  податку  та  скасування  акцизного  податку  з  роздрібної
торгівлі паливно-мастильними матеріалами. 

З повагою

Депутати Кіровоградської міської ради сьомого скликання.


