
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  
шістдесят першої сесії сьомого скликання 

 

 

29 жовтня 2019 року № 435 

 

 

Про звернення Пирятинської міської ради до Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо збереження зарахування до місцевих бюджетів 

акцизу з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України 

пального 

 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетним кодексом України, відповідно до якого, починаючи з 

01.01.2020 року, не передбачено зарахування до місцевих бюджетів акцизного 

податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України 

пального, на підставі рекомендацій постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити звернення Пирятинської міської ради до Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України щодо збереження зарахування до місцевих 

бюджетів акцизу з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію 

України пального (додається). 

2. Направити звернення Пирятинської міської ради до Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України щодо збереження зарахування до 

місцевих бюджетів акцизу з виробленого в Україні та з ввезеного на митну 

територію України пального. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради            

Чайку Т.Г. та постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 



Додаток 

до рішення шістдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

29 жовтня 2019 року № 435 

 

 

 

Прем’єр-міністру України 

О. Гончаруку 

Голові Верховної Ради України 

Д. Разумкову 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Пирятинської міської ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України щодо збереження зарахування до місцевих бюджетів акцизу з 

виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального 

 

Ми, депутати Пирятинської міської ради, звертаємося до Прем’єр-

міністра України О. Гончарука, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова з 

вимогою залишити у державному бюджеті на 2020 рік зарахування акцизного 

податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального до 

місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

Діючі норми Бюджетного кодексу України сьогодні активно 

обговорюються та викликають серйозне занепокоєння у місцевих громад. 

Запропонованими змінами по акцизному податку з виробленого в Україні 

та з ввезеного на митну територію України пального планується зменшення 

дохідної частини місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад, і як 

наслідок, громади, де цей податок є бюджетоутворюючим, не зможуть у 

повному обсязі реалізувати заплановані заходи відповідно до прийнятих 

стратегій розвитку громад, що прямо суперечить принципам бюджетної 

децентралізації. Проведений І етап бюджетної реформи показав позитивні 

результати з наповнення місцевих бюджетів та ефективність місцевого 

самоврядування базового рівня, тому прийняття зазначених змін може покласти 

початок негативним тенденціям перенесення ряду ресурсів на вищий рівень, 

зведе нанівець всі докладені зусилля по децентралізації та демотивує всі місцеві 

ради у здійсненні подальших кроків з децентралізації. 

У 2019 році частину акцизного податку з пального (13,44%) отримують 

560 ОТГ або 69,5% від загальної кількості. Питома вага частини акцизного 

податку в доходах загального фонду (без трансфертів з державного бюджету) 

Пирятинської міської ОТГ складає близько 30%. Саме цей податок є основним 

джерелом формування бюджету розвитку нашої громади.  

Додатково зазначаємо, що під час формування перспективного плану 

розвитку територій, до доходів місцевих громад враховувався акцизний 



податок, як один з бюджетоутворюючих податків громад. Відповідно, з 2020 

року багато громад можуть стати фінансово неспроможними. 

У разі прийняття запропонованих змін існує загроза, що на місцях 

складуться обставини, за яких ограни місцевого самоврядування не матимуть 

змоги профінансувати заплановані заходи місцевих цільових програм, зокрема, 

ремонт та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та медицини, 

завершити розпочаті роботи інфраструктурних проектів у сфері житлово-

комунального господарства, розвитку спортивних об’єктів та закладів 

культури, що призведе до дестабілізації соціально-економічного розвитку 

громад. 

Відповідно до сформованого перспективного плану розвитку територій у 

2020 році до Пирятинської міської ОТГ планують приєднатися більше десяти 

сільських рад. Тому, якщо громада з наступного року втратить надходження від 

акцизного податку з виробленого в Україні  та з ввезеного на митну територію 

України пального (близько 30,0 млн. грн. на рік), це негативно вплине на 

соціально-економічний розвиток Пирятинської міської ОТГ.  

Від імені територіальної громади звертаємося з проханням врахувати 

інтереси місцевого самоврядування та вжити заходів щодо продовження 

діючого механізму відрахування до місцевих бюджетів 13,44% від акцизного 

податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України 

пального на 2020 рік. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


