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УКРАЇНА 
ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №817

березня 2019 р. 37 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Кабінету Міністрів України щодо передбачення коштів у Державному 

бюджеті України на заходи із розвитку водного господарства

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1 .Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо передбачення 
коштів у Державному бюджеті України на заходи із розвитку водного 
господарства, 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 ^ади А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення^Йсесії обласної Ради 
7 скликання від 20 Н2019року № //У

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів 
України щодо передбачення коштів у Державному бюджеті України на 

заходи із розвитку водного господарства
Питання доступу громадян України до якісної питної води з кожним 

роком набуває все більшої актуальності. Прикладом цього є проблеми, які 
виникли із забезпеченням водою жителів м. Вінниці влітку 2017 року, а саме: 
різке погіршення стану води в річці Південний Буг, із якої здійснюється 
водозабір місцевим водоканалом внаслідок сезонного цвітіння річки.

В свою чергу, погіршення якості води у річках України є наслідком 
тривалої дії як антропогенних, так і природних факторів. Якщо ситуація із 
станом води у річках не буде взята під контроль і не будуть вжиті системні 
заходи з цього приводу, в майбутньому ми як громадяни України можемо 
сгикнутись із потужними негативними екологічними наслідками.

Для запобігання виникнення подібних проблем, вважаємо за необхідне 
активізувати державну політику щодо комплексного розвитку водного 
господарства в Україні. Тим паче, усі необхідні законодавчі передумови для її 
проведення уже наявні, зокрема:

- Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, 
затверджена Законом України від 24 травня 2012 року №4836-17;

- Державний фонд розвитку водного господарства, створення якого у 
складі спеціального фонду державного бюджету передбачено відповідного до 
Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” від 7 
грудня 2017 року №2233-19.

Відповідно до статті 244 джерелами надходжень державного фонду 
розвитку водного господарства визначено надходження від рентної плати за 
спеціальне використання води в обсягах визначених до зарахування в 
державний бюджет та інші надходження, визначені законом про Державний 
бюджет України. Плановий обсяг надходжень до державного бюджету України 
на 2018 рік від рентної плати за спеціальне використання води визначено на 
рівні 1162,5 млн.грн. Зважаючи на актуальність та гостроту проблеми 
відновлення екологічних систем річок, цих коштів явно не достатньо.

Враховуючи вищезазначене, прошу Вас доручити відповідним 
міністерствам опрацювати питання щодо:

- збільшення планових призначень у державному бюджеті України на 
2018 рік для фінансування державного фонду розвитку водного господарства за 
рахунок надходжень загального фонду державного бюджету;

- внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо утворення в межах 
спеціальних фондів обласних бюджетів фонду розвитку водного господарства, 
джерелом наповнення якого визначити надходження від рентної плати за 
спеціальне використання води;

- внесення змін до Податкового кодексу України в частині вилучення 
пункту 5 статті 297.1 щодо запровадження рентної плати за спеціальне 
використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

Схвалено на сесії обласної Ради 
7 скликання 2019 року


