
  
                                         ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ   
            

Від 18 травня 2016 року          

                                                                 

Про розгляд листа Асоціації міст України  

щодо розподілу акцизного податку  

 

 Розглянувши лист Асоціації міст України від 4.05.2016 № 1-91 щодо 

реєстрації у Парламенті законопроекту, який передбачає розподіл акцизного 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, які використовуються як 

компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного 

(реєстраційний № 4495 від 21.04.2016), керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Звернутись до голови Верховної Ради України з клопотанням 

щодо неприйнятності перерозподілу власних доходів міської ради на користь 

інших бюджетів. 

2. Затвердити текст звернення (додається) та доручити міському 

голові підписати його від імені депутатів міської ради. 

 

 

 

 

 Міський голова                                       В. Колісніченко 
 

 

 

                                                                                         

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Голові Верховної ради України  

                                                                             Парубію А.В. 

 

 

 

                               Шановний Андрію Володимировичу ! 

 

У Парламенті 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)» (реєстраційний № 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 використанням цих коштів на проведення 

ремонту доріг державної власності. 

На нашу думку, зміни, що стосуються перерозподілу власних доходів 

сільських, селищних, міських рад на користь інших бюджетів є 

неприйнятним. Протягом 2016 року за рахунок цього податку вперше за 

останні роки територіальна громада міста має можливість спланувати та 

провести  якісні ремонти твердого покриття вулиць. Станом на 18.05.2016 вже 

вдалося зробити поточний ремонт доріг міста Гребінка на 216,6 тисяч 

гривень. 

Від імені територіальної громади міста Гребінка Полтавської області 

звертаємося до Вас з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування 

та вжити заходів щодо неприйняття 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)» (реєстраційний № 4495 від 21.04.2016). 

 

 

 

 

З повагою 

 

Міський голова                                                 В. Колісніченко 


