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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

  До мене, як до народного депутата України, від імені мешканців м. 

Пологи Пологівського району Запорізької області звернувся Пологівський 

міський голова Ю.А.Коноваленко, який просить посприяти неприйняттю 

законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

розподілу акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин які використовуються як 

компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного)» 

(реєстр№4495 від 21.04.2016). 

В своєму зверненні заявник зазначає, що у Верховній Раді України 

зареєстровано Законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо розподілу акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин 

які використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного 

альтернативного)» (№4495 від 21.04.2016). Цим законопроектом пропонується 

30 % акцизного податку, що на сьогодні надходить виключно до бюджетів сіл, 

селищ та міст, перенаправити до обласних бюджетів з цільовим використання 

цих коштів на проведення ремонтів доріг державної власності. 

На думку місцевої влади, зміни, що стосуються перерозподілу власних 

доходів сільських, селищних, міських рад на користь інших бюджетів є 

неприйнятними.  

           В бюджеті міста Пологи на 2016 рік за рахунок акцизного податку з 

нафтопродуктів  передбачені видатки в сумі  3,8 млн. грн., в т.ч.: 
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- на поточний та капітальний ремонти доріг комунальної власності - 2,8 

млн. грн.; 

- на експлуатаційне утримання дороги загальнодержавної власності на 

території міста (співфінансування на договірних засадах) – 1 млн. грн. 

 У 2015 році за рахунок акцизного податку з нафтопродуктів витрати на 

ремонт міського дорожнього господарства склали 2,9 млн. грн. До 

встановлення акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів 

(2013-2014 роки) витрати на ремонт міських доріг становили  лише 1,1 млн. 

грн. (враховуючи субвенції з державного бюджету). 

Виходячи з зазначеного вище, прошу розглянути можливість внесення 

змін до законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»  в 

частині розподілу акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин які 

використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного 

альтернативного (реєстр№4495 від 21.04.2016). 

Про результати розгляду звернення прошу  повідомити мене та заявника 

у встановлений законом строк. 

            З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 


