
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 25 

Миколаїв   
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів  
Миколаївської обласної ради  
до Верховної Ради України 
щодо підтримки законопроектів  
№ 5561 та № 5562 
 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562 
(додається). 

 
2.  Надіслати це рішення Верховній Раді України. 

 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради                                                                       В.В. Москаленко 
 
 
 
 
 

Чотирнадцята  
позачергова сесія 
сьомого скликання 



 
                  Додаток 
                  до рішення обласної ради 
                  27 липня 2017 року № 25 
 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ  
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України 

щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562 
 

25 травня 2017 року Комітетом Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики вирішено підтримати проект Закону України    
№ 4932 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон 
України"  та рекомендовано Верховній Раді України прийняти його за основу. 

Зазначений проект Закону передбачає подвійне підвищення розмірів 
чинних ставок єдиного збору, а також пропонує встановити єдиний збір для 
легкових автомобілів залежно від терміну перебування їх в Україні. 

Звертаємо Вашу увагу, що прийняття законопроекту № 4932 в редакції, 
погодженій Комітетом, не вирішить проблему, а лише призведе до погіршення 
ситуації та зростання рівня соціальної напруги в нашій державі. 

Водночас у Верховній Раді України зареєстровано проекти законів         
№ 5561 "Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на 
митну територію України та реєстрації транспортних засобів" щодо 
формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів" та № 5562 "Про 
внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів", які 
мають на меті вдосконалити чинне законодавство України, привести його у 
відповідність до європейського законодавства з урахуванням соціально-
економічних потреб суспільства, реального стану економіки та автомобільного 
ринку, а також матеріального стану громадян України. 

Зважаючи на викладене вище, ми, депутати Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання, підтримуємо внесення змін до чинного законодавства 
України в частині прийняття законопроектів № 5561 і № 5562, що дозволить 
сформувати цивілізований ринок вживаних автомобілів в Україні, збільшити 
надходження до бюджету та детінізувати автомобільну галузь. 
 
 
 
 
 

                                                                 
   

 

Прийнято на чотирнадцятій  
позачерговій сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання 
27 липня 2017 року 
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