
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІ СЕСІЯ, VІІIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

                                         РІШЕННЯ

від 25 березня  2021р.                            м.Стрий                              № 222

Про звернення депутатів Стрийської 
міської ради Стрийського району 
Львівської області до Голови Верховної 
ради України, Голови Комітету з питань
 бюджету Верховної ради України щодо 
проекту Закону України №5066 «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо подальшого зміцнення 
фінансової спроможності громад» 

Відповідно до Конституції України, статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» та беручи до уваги звернення фракції ПП «ГОЛОС» у Стрийській міській 
раді,керуючись Регламентом Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області VIІI демократичного скликання, - Стрийська міська рада 
вирішила:

1. Схвалититекст звернення депутатів Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області до Голови Верховної ради України, 
Голови Комітету з питань бюджету Верховної ради України щодо проекту 
Закону України №5066 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо подальшого зміцнення фінансової спроможності громад» (додається).

2. Звернення депутатів направити до Голови Верховної ради України, 
ГоловиКомітету з питань бюджету Верховної ради України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради 
М. Берника.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток
 до рішення  VІсесії VIІI демократичного 

скликання Стрийської міської ради
                                                                     Стрийського району  Львівської області

                                                                                   від  25 березня 2021р. № 222

Голові Верховної Ради України 
Дмитру Разумкову

вул. Грушевського,5 м. Київ, 01008 

Голові комітету з питань бюджету
Юрію Арістову

вул. Грушевського,5 м. Київ, 01008 

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області  до Голови 
Верховної ради України, Голови Комітету з питань бюджету Верховної ради України 

щодо проекту Закону України №5066 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо подальшого зміцнення фінансової спроможності громад»

Ми, депутати Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, 
представляємо інтереси територіальної громади Стрийщини, тому для нас дуже важливим 
питанням є розвиток громад та якість життя громадян України.

У зв’язку із завершенням процесу децентралізації Урядом продовжено впровадження 
ряду реформ у різних сферах діяльності. Перед працівниками органів місцевого 
самоврядування поставлено низку додаткових завдань щодо врахування змін до бюджетного 
та податкового законодавства, підвищення самостійності місцевих бюджетів. За створення 
належних умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності 
відповідної території повна відповідальність покладена на органи місцевого самоврядування. 
В процесі децентралізації на бюджети територіальних громад покладено ряд видатків щодо 
фінансування закладів професійно-технічної освіти, виплата заробітної плати 
непедагогічним працівникам, утримання закладів середньої освіти і забезпечення 
навчального процесу (раніше фінансувалося за рахунок освітньої субвенції), фінансування 
комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, а також фінансове 
забезпечення державних соціальних гарантій. Такі повноваження та видатки передані без 
належного фінансового ресурсу. 

Також варто звернути увагу, що за минулий рік (2020 р) додатковим навантаження на 
місцеві громади є невиконанням державою ряду зобов’язань, зокрема у частині щорічного 
недофінансування освітньої субвенцій в межах 15-20%, відсутності компенсації 
заборгованості з різниці в тарифах на комунальні послуги (2017-2020 роки – більше 24 млрд 
грн) та фінансування доставки повідомлень про призначення субсидій (близько 100 млн. грн 
в рік). Таким чином, важливо забезпечити територіальні громади необхідними фінансовими 
ресурсами шляхом збільшення надходжень до місцевих бюджетів від сплати податку на 
доходи фізичних осіб, зменшивши відповідно надходження до державного бюджету. 

Тому ми підтримуємо законопроект, який визначає, що до доходів загального фонду 
бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належать 65 відсотків 
податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного 
пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) 
згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міст Києва та 



Севастополя). Запропоновані зміни будуть майже невідчутними для державного бюджету, 
однак, неабияк покращать становище місцевих громад, а також відповідатимуть принципу 
справедливості бюджетної системи України, за яким суспільне багатство повинно 
справедливо розподілятися між громадянами та територіальними громадами. Йдеться про 
додаткових 20 млрд грн у громади, які можуть бути використані на школи, садки, комунальні 
дороги, медицину, культуру, спорт. З огляду на вищезазначене керуючись ст. 78, 93, 96 
регламенту просимо якнайшвидше розглянути та прийняти проект Закону України №5066 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо подальшого зміцнення фінансової 
спроможності громад» 

Схвалено рішеннямVІ сесії
VIІI демократичного скликання

Стрийської міської ради
Стрийського району

від  25 березня 2021 № 222  


