УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Шістнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 14.09.2017 року
м.Яремче
№ 258-16/2017
Про звернення міської ради
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" міська рада
вирішила:
1. Схвалити звернення міської ради до Прем»єр-міністра України
Володимира Гройсмана.
2. Звернення опублікувати в регіональному часописі «Яремчанський
вісник» та на офіційному сайті міськвиконкому.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань економіки,фінансів,бюджету,туризму та
інвестицій (А.Андрухович).

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Прем`єр –міністру України
Володимиру Гройсману

Акцизний податок з виробленого в Україні та ввезенного на митну
територію України пального є важливою складовою місцевих бюджетів і
займає в середньому 15 відсотків податкових надходжень до місцевих
бюджетів. Його надходження гарантує виконання бюджетів за видатками:
своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату
енергоносіїв, фінансування капітальних видатків.
Відповідно до пункту 43 розділу VI “Прикінцеві та перехідні
положення” Бюджетного кодексу України, Кабінетом Міністрів України
затверджено постанову від 08.02.2017 року №96 «Деякі питання зарахування
частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезенного на митну
територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування», якою
доручено Державній фіскальній службі України, Міністерству фінансів
України, Державній казначейській службі визначити, відповідно до Порядку,
частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію
України пального у другому півріччі 2017 р. та подати Кабінету Міністрів
України проект рішення про внесення відповідних змін до цієї постанови.
Так як відповідні зміни своєчасно не прийнято, з 1 липня 2017 року
зарахування частини акцизного податку до місцевих бюджетів припинилося,
через що виникли проблеми із фінансуванням запланованих видатків,
виконання рішень Уряду про підвищення заробітних плат, фінансування
видатків на ремонт доріг місцевого значення, будівництво та ремонт об`єктів
соціальної сфери.
З метою недопущення соціальної напруги в територіальних громадах,
просимо Вашого особистого втручання у якнайшвидше вирішення питання із
зарахуванням частки акцизного податку з пального для бюджетів органів
місцевого самоврядування у ІІ півріччі 2017 року.
Прийнято на шістнадцятій сесії
сьомого скликання 14.09.2017 р.

