
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Комітету Верховної ради 
з питань бюджету та Кабінету Міністрів України 
щодо перерозподілу екологічного податку 
 

 
 
 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Комітету 
Верховної ради з питань бюджету та Кабінету Міністрів України щодо 
перерозподілу екологічного податку (додається). 

 
2. Надіслати текст цього Звернення Комітету Верховної ради з питань 

бюджету та Кабінету Міністрів України. 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                        Вікторія МОСКАЛЕНКО 

Тридцять друга 
позачергова сесія 
сьомого скликання 



Додаток 
до рішення обласної ради 
від 05 березня 2020 року 
 
 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Миколаївської обласної ради до Комітету Верховної ради 
з питань бюджету та Кабінету Міністрів України 

щодо перерозподілу екологічного податку 
 

Законом України від 07.12.2017 № 2233-VIII «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України», починаючи з 01.01.2018, значно зменшено 
надходження екологічного податку до спеціального фонду місцевих бюджетів. До 
сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад 
надходитиме 25% екологічного податку, до обласних бюджетів та бюджету 
Автономної Республіки Крим - 30%, бюджетів міст Києва та Севастополя - 55%. 

Порівняно з 2017 роком, до обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища надходить на 25% менше коштів екологічного податку. 
Водночас, обласний фонд є основним джерелом фінансування обласних 
природоохоронних заходів, а саме заходів, передбачених Комплексною програмою 
охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 

В області існує багато проблем екологічного спрямування, вирішення яких 
потребує значних фінансових вкладень. Насамперед це забруднення водних об’єктів 
недостатньо очищеними стоками каналізаційних споруд. Очисні споруди та 
каналізаційні мережі, які у більшості побудовані 30-40 років - тому, є морально та 
фізично застарілими, частина з них знаходиться в аварійному стані. 

Вважаємо, що прийняття таких змін є неприпустимим, оскільки: 
суперечить принципу децентралізації, адже розширення повноважень місцевих 

громад має бути підкріплене відповідним ресурсом; 
органи місцевого самоврядування на місцях краще обізнані з екологічними 

проблемами, наявними на відповідних територіях; 
території, де розміщені найбільші забруднювачі, мають отримувати найбільшу 

компенсацію для вирішення своїх екологічних проблем; 
ставлять під загрозу реалізацію державної та регіональної екологічної політики 

на місцях. 
Враховуючи вищенаведене, Миколаївська обласна рада звертається з 

проханням переглянути і відновити фінансування спеціального фонду місцевих 
бюджетів на рівні 80%, зокрема: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів 
об'єднаних територіальних громад - 25%, обласних бюджетів та бюджету Автономної 
Республіки Крим - 55%. 
 
 

Прийнято на тридцять другій 
позачерговій сесії обласної ради 
сьомого скликання 
05 березня 2020 року 
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