
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVI СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року    Стрий № 784

Про звернення депутатів Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської
областіVIІI скликання до Президента України, 
Верховної Ради України щодо неприпустимості 
набрання чинності проєкту закону «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень»
(реєстр. №ВР 5600)

Розглянувши звернення депутатів фракції ПП «Європейська Солідарність» 
у Стрийській міській раді щодо неприпустимості набрання чинності проєкту 
закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень» (реєстр.№ВР 5600), керуючись  Конституцією України, статтею 
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області VIІI скликання, Стрийська міська 
рада вирішила:

1. Підтримати звернення депутатів фракції ПП «Європейська 
Солідарність» у Стрийській міській раді до Президента України, Верховної 
Ради України щодо неприпустимості набрання чинності проєкту закону «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
(реєстр.№ВР 5600)» (додається).

2. Звернення депутатів направити до Президента України, Верховної Ради 
України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності і етики (Пищик М.І.) та секретаря 
ради (Берник М.В.).

Міський голова                                                             ОЛЕГ КАНІВЕЦЬ



Додаток до рішення 
ХVІ сесії Стрийської міської ради

VІІІ демократичного скликання
 № 784 від 23 грудня 2021 р.

Звернення 
депутатів Стрийської міської ради Стрийського району Львівської

області VIІI скликання до Президента України, Верховної Ради України 
щодо неприпустимості набрання чинності проєкту закону «Про внесення

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» 

(реєстр. №ВР 5600)

30 листопада 2021 р. Верховна Рада України схвалила у другому читанні і 
в цілому Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень» (реєстр. №5600).

Даний закон кардинально розширює права працівників Державної 
податкової служби України та погіршує бізнесовий та інвестиційний клімат 
України, який вже суттєво постраждав через пандемію коронавірусу і 
економічну кризу.

Вищезазначений закон істотно збільшує податковий тиск на 
сільськогосподарських виробників, на малий бізнес та створює значні 
інфляційні ризики, призведе до  тінізації виробництва та збуту 
сільгосппродукції.

Зокрема, закон передбачає:
1) суттєве підвищення податкового тиску на усіх без винятку власників і 

користувачів сільськогосподарських земель, у тому числі мікровласників: 
для ділянок за межами населеного пункту через запровадження 
мінімального податкового зобов’язання податок зростає з діючих 200 грн. 
(а власники-пенсіонери взагалі звільнені від сплати податку) до 1500 грн 
з кожного гектара;

2) індексацію ставок ренти на воду та ліс, що призведе до подорожчання на 
14,5% дров та води, потрібних людям;

3) запровадження податку на доходи фізичних осіб з усієї вирощеної 
продукції, якщо її сукупна вартість перевищує 72 тис. грн. (12 
мінімальних зарплат) (зараз усе, що вирощене на ділянці менше 2 га не 
оподатковується) – це може суттєво підвищити ціни – зокрема, на овочі і 
фрукти;

4) збільшення плати за використання радіочастотами на 5%, що призведе до 
подорожчання мобільного зв’язку. Таким чином порушено меморандум з 
провідними операторами мобільного зв’язку, який підписав уряд в 2019 р. 
Впевнені, що згадані негативи прийнятого закону призведуть до 

суттєвого посилення інфляції, зниження рівня довіри між державною владою, 



місцевим самоврядуванням і бізнесом, а такожвкрай негативно відіб’ються на 
доходах і державного, і місцевих бюджетів.

У зв’язку з зазначеним вище, звертаємося:
 до Верховної Ради України з вимогою поставити на голосування і 

підтримати проект Постанови «Про скасування рішення Верховної Ради 
України від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту 
Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень" (№5600 від 02.06.2021);

до Президента України – з проханням повернути Закон "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600 від 
02.06.2021) до Верховної Ради України (застосувати право вето). 

Підтримано рішенням ХVІ сесії 
VIІI демократичного скликання

 Стрийської міської ради
Стрийського району 

від  23 грудня 2021 № 784.


