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ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Коростенської міської ради VII скликання  до Голови Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністра України щодо запровадження  механізму 

 компенсації з державного бюджету місцевим бюджетам втрат 

недоотриманих доходів у зв’язку із  негативними наслідками  прийнятого 

закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». 
 

30 березня  2020 року Верховна Рада України на позачерговому засіданні 

прийняла Закон № 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 

зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", яким  внесені 

зміни до Податкового кодексу України  та уточнені  положення норм, якими 

органи місцевого самоврядування були позбавлені надходжень  до своїх 

бюджетів плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, за березень та квітень 2020 року, а саме, залишено платникам право не 

сплачувати вищезазначені місцеві  податки лише за один місяць – березень, а 

по платежам за квітень надано розстрочення  по сплаті до 30 червня 2020 року. 

Прийняття даного закону приведе до негативних наслідків щодо 

збалансованості місцевих бюджетів, в тому числі і бюджету м. Коростень. 

Матимемо некомпенсовані втрати через рішення прийняті державою. Це є 

прямим порушенням прав місцевого самоврядування. Закон  більш 

спрямований  на звільнення від місцевих податків надприбуткового бізнесу і 

фактично не стосується належної підтримки малого та середнього бізнесу.  

У результаті звільнення юридичних і фізичних осіб  за березень місяць   від 

плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

які становлять 18%  власних доходів, бюджет міста недоотримає 5,0 млн. грн. 

 Крім цього, призупинення господарської діяльності на території міста шляхом 

звільнення найманих працівників  та закриття малого та середнього бізнесу 

призведе  до істотних втрат бюджету з податку та збору на доходи фізичних 



осіб, єдиного податку. Також, міська рада звільнила платників єдиного податку 

1 та 2 групи від сплати податку за квітень місяць 2020 року.   

Абзацом третім  статті  142 Конституції України передбачено «Держава 

бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, 

фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого 

самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, 

компенсуються державою». 

Частиною 1 статті 27 Бюджетного  кодексу України передбачено, що «до 

законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб'єкт 

права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне 

обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників 

бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення 

витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету».  

В фінансово-економічному обгрунтуванні до законопроєкту №3275 від 

29.03.2020 року зазначено «Прийняття цього Закону не потребуватиме 

додаткових видатків із Державного бюджету України». Про місцеві бюджети, 

які недоотримують частину власних надходжень не згадується взагалі. 

Міська рада  виділила 1,4 млн грн на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусу на території міста та 516,5 тис. грн. на преміювання 

медичних працівників, які контактують з хворими на COVID-19.  Комунальні 

підприємства-надавачі послуг населенню, які за період карантину зазнають 

значних збитків, також  будуть потребувати фінансової підтримки. Значну 

допомогу в боротьбі з подоланням  короновірусу надають підприємсва та 

окремі суб’єкти господарювання. 

Враховуючи вищевикладене, з метою дотримання норм абз.3 ст 142 

Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного  кодексу України, з 

метою  досягнення збалансованості місцевих бюджетів, депутати 

Коростенської міської ради звертаються з клопотанням: 

запровадити   механізм  компенсації з державного бюджету місцевим 

бюджетам втрат недоотриманих доходів, у зв’язку із   негативними наслідками 

прийнятого закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)».   

За дорученням депутатів міської ради 

 

міський голова                                                    Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

Секретар міської ради                                        Володимир ВИГІВСЬКИЙ  


