
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 692

19 липня 2018 р. ^  сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розподілу

коштів екологічного податку

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, з питань охорони навколишнього 
природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання 
надр, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1 .Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розподілу коштів 
екологічного податку, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.) і з 
питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр (Крисько В.Г.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 34 сесії обласної Ради 

7 скликання від 19 липня 2018 року № 692

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України щодо розподілу коштів екологічного податку

Із прийняттям пакету законопроектів (внесення змін до Бюджетного і 
Податкового кодексів) з метою ухвалення Державного бюджету на 2018 рік, 
Верховною Радою України було змінено пропорції зарахування екологічного 
податку між рівнями бюджетної системи України. А саме: зменшено питому 
вагу екологічного податку, що зараховується до місцевих бюджетів із 80% до 
50% із одночасним збільшення питомої ваги податку, що зараховується до 
державного бюджету до 50%.

Вважаємо, що таке рішення є неправильним та потребує скасування із 
ряду причин:

- протирічить принципу децентралізації, адже передбачає концентрацію 
податкових надходжень на рівні державного бюджету;

- залишає без достатнього фінансового ресурсу території, які потерпають 
від екологічних проблем та потребують коштів на реалізацію природоохоронних 
заходів;

- ставить під загрозу виконання регіональних і місцевих програм охорони 
навколишнього природного середовища.

Враховуючи вищезазначене, звертаємось із проханням напрацювати та 
внести на розгляд сесії Верховної Ради України законопроект щодо внесення 
змін до Бюджетного кодексу України в частині повернення до пропорцій 
зарахування екологічного податку, які діяли до 1 січня 2018 року, а саме: 55% - 
до обласного бюджету, 25% - до місцевих бюджетів базового рівня; 20% - до 
Державного бюджету.

Схвалено на 34 сесії обласної Ради 
7 скликання 19 липня 2018 року


