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Про звернення Бучанськоi районноI ради КиiвськоТ областi
щодо незабезпеченостi коштами на утримання райоrrних рад

Керуючись статтею 43 Закону УкраТни "Про мiсцеве самоврядуваIIня в

YKpaTHi", районна рада
ВИРIШИЛА:

Схвалити звернення районноi ради до Президента Украiни В.Зеленського,
Верховноi Ради Украiни, Кабiнету lvliHicTpiB УкраТни, КиТвськоi обласноi

ради щодо незабезпеченостi коштами на утримання районних рад областi
(лолаеться).

Зверненlrя надiслати Президенту Украiни В.Зеленському, Верховнiй Радi
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, Киiвськiй обласнiй радi.

Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю
районноI ради з питань регламенту, етики, законностi, контролю за
виконанням рiшень районноТ реди, рад територiальних громад та

депутатськоIдiяльностi. .

Голова ради i
Андрiй НАГРЕБЕЛЬНИИ

м. Киiв
29 квiтня 202l року
Nb 12б-08-VIII
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Президенту УкраТни
В. Зеленсько}Iу

Верховнiй Радi УкраТни

Кабiнету MiHicTpiB Украiни

киiвськiй обласнiй

звЕрнЕннrI

ми, депутати Бучанськоi районноi ради, стурбованi критичноtо ситуацiею, Що склаJIася

iз забезпеченiстю та фiнансуванням районних рад.
недостатнiсть обсягу коштiв для фiнансування дiяльностi районних рад за рахунок

джерел доходiв, що визначенi Бюджетним кодексом Украiни, унемох(ливлюс здiйснення

районними радами повнова}Itень, що регламентованi дiючим законодавством Украiни.
Бюджетним кодексом Украiни в частинi затвердя(ення нового складу доходiв районних

бюдх<етiв визначено, що основним бюдrкетоутворюючим податком для наповнення бюджету

с надходх{ення вiд орендноi плати за користування майновим комплексом та iншим майном,

що перебувас в комунальнiй власностi, засновником яких с районнi ради.
сьогоднi районнi Ради функцiонують виключно за рахунок фiнансового резерву

залишкiв коштiв, tцо утворилися на 01 сiчня 2021 року, якi не с постiйним джерелом доходiв,
а норми законодавства щодо формування iхньоi ресурсноТ бази аж нiяк не вiдповiдають
принципам бюд>ttетноi системи Украiни в частинi обгрунтованостi, справедливостi i
неупередженостi розподiлу суспiльного багатства мiж громадянами i територiаль,ними

громадами.
Зважаючи на це, зверта€мося з вимогою внести змiни до Бюдrкетного кодексу Украiни в

частинi зарахування податку на доходи фiзичних осiб у таких пропорuiях: до дер}кавного

бюджету - 20 вiдсоткiв, обласних бюдrкетiв - 15 вiдсоткiв, районних бюджетiв - 5 вiдсоткiв,

бюдrкетiв сiльських, селищних, мiських територiальних громад - 60 вiдсоткiв.
Враховуючи зазначене, просимо в)Itити заходiв щодо невiдкладного врегулювання

порушеного питання, зокрема:
1. Кабiнет MiHicTpiB УкраТни:
1.1. Розробити та подати на розгляд ВерховноТ Ради Украiни змiни до Бюджетного

кодексу Украiни щодо передбачення реальних дохiдних джерел наповнення бюд>ttетiв

районних рад або додатковот дотацii з державного бюджету Для забезпечення функuiонування
органiв мiсцевого самоврядування субрегiонального рiвня.

1.2. У разi прийняття Верховною Радою Украiни зазначених змiн до законодавчих akTiB

перелбачити внесення вiдповiдних змiн до Закону Украiни "Про,Щерясавний бюджет УкраiЪи

на 2021 piK".
1.3. Напрацювати змiни до Закону УкраТни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi",

чiтко визначивши повноваження органiв мiсцевого самоврядування субрегiонального рiвня та

внести вiдповiдний законопроект на розгляд ВерховноТ Ради УкраТни.
2. Верховнiй Радi Украiни внести до порядку денного чергового пленарного засlдання

запропонованi Кабiнетом MiHicTpiB Украiни законопроекти з порушених питань та ухвалити
вiдповiднi рiшення.

Радi

Заступник голови районноi ради Володимир ЩУБАС


