в с е у к р а ї н с ь к а

г р о м а д с ь к а

о р г а н і з а ц і я

«АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ»
08720, м. Українка, вул. Соснова, 7, офіс 1,

e-mail: amuukrainka@qmail.com

тел. +38-04572 68581, 68014

www.ammu.com.ua

№ 198 від 25.12.2014

Голові комітету Верховної Ради України з питань
державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування
Власенко С.В.
Шановний Сергію Володимировичу!
За результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 24 грудня 2014 року
констатуємо факт, що проекти Законів «Зміни до Бюджетного кодексу» та «Зміни до
податкового кодексу» покращують (дуже умовно) ситуацію лише в МІСТАХ ОБЛАСНОГО
ЗНАЧЕННЯ. Ці зміни не вирішують ЖОДНОЇ проблеми сіл, селищ, міст районного
значення, натомість створюють додаткові. З 1 січня 2015 року ПОВНА втрата ПДФО та
передача делегованих повноважень з державного управління на рівень райдержадміністрацій.
Кошти на дитсадки та палаци культури прийдеться брати в районі в кількості, яку визначатиме
район. З 1 січня 2016 року всі села, селища, міста районного значення, які не об'єднались згідно
карти Уряду (вірогідно, їх буде дуже багато) повністю втратять ВСІ делеговані повноваження
(державне управління, дошкільна освіта, культура). Все буде передано районним адміністраціям.
Залишаться тільки повноваження ЖКГ- тобто прибирання, благоустрій тощо.
Висновок : для сіл, селищ, міст районного значення краще залишити старий варіант Бюджетного
кодексу.
Тому наполегливо просимо розглянути пропозиції до другого читання від малих міст:
Щодо Бюджетного кодексу З/п 1557 від 22.12.2014
1. Ст. 16.3 Запозичення тільки для міст обласного значення. Додати: всі міста, або, хоча б,
об'єднані громади.
2. Ст.29.24-4 Плата за скорочення термінів розгляду або прибрати, або теж саме дозволити і
місцевому самоврядуванню.
3. Ст. 38 Додати до переліку додатків до Державного бюджету Протокол консультацій з
асоціаціями ОМС.
4. Ст. 64 , ст. 69. 3 Рентна плата за спеціальне використання водних об'єктів місцевого значеннявилучити " за місцем реєстрації платника", записати "за місцем використання".
5. Ст. 90 Швидка допомога забирається на рівень області. Повернути на рівень Громади!
6. Ст. 91.20-1 Не вилучати. Залишити фінансову підтримку громадських об'єднань на конкурсних
засадах для виконання завдань регіональної політики
7. Ст.97.5 Вилучити. Була домовленість позбутися всіх держпрограм - тільки Регіональний фонд
розвитку.
8. Ст. 116 В перелік порушень бюджетного законодавства додати порушення термінів
проведення платежів ДКУ. Визначити ці терміни 2 і 5 днів.
9. Ст. 71.1,10 Фонд розвитку - не менше 10% ВСІХ доходів загального фонду, без виключень.
Тобто, разом з ПДФО.
10. Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ч12-3 Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть
здійснюватись видатки по ВСІХ делегованих повноваженнях за рахунок міжбюджетних
трансфертів з районного бюджету за визначеною Мінфіном формулою, але в обсягах, не
менших, ніж у 2014 році.
Щодо Податкового кодексу З/п 1578 від 22.12.2014:
1. РОЗДІЛ ІІ - Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів).
Вважаю за необхідне передати громадам адміністрування податків, які в повному обсязі
надходять до бюджету базового рівня. Це - плата за землю та податок на нерухомість. Замість
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того в ст. 288.1 прописано, що ми звітуємось і нас контролюють. Не прописані ситуації, коли
підприємство має суттєві , або 100%, надходження з бюджету і потрапляє в ситуацію затримки
платежів. Вина держави, але санкції накладаються державою.
2. Ст. 271 БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМ ПОДАТКОМ. Повинна бути ВСЯ земля,
ставки в залежності від цільового використання, а не від того, в межах, чи ні земельна ділянка.
3. 271.2 Ради повинні проводити оцінку всієї території, а не тільки в межах населеного пункту.
4. 277.1 Вилучити.
5. 287.6 та 288.1 Не з дати реєстрації або укладення угоди, а з дати набуття власності на
нерухомість. Виникає розрив у платежах, який, інколи, вимірюється роками.
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Голова Асоціації малих міст України, голова
секції малих міст АМУ

Павло Козирєв

