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ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Запорізької міської ради до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України про неприпустимість прийняття 
Верховною Радою законопроекту №2367 про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою 
проведення додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров'я та 
покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України 
 

 

01 листопада 2019 року Верховною Радою України було зареєстровано 

проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення 

додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров’я та покращенню 

медико-санітарного забезпечення громадян України». 

Згідно пояснювальної записки до проекту Закону, проект Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових 

заходів, що сприятимуть зміцненню здоров’я та покращенню медико-

санітарного забезпечення громадян України» розроблено з метою збільшення 

надходжень від екологічного податку та їх цільове використання на 

здійснення заходів, що сприятимуть зміцненню здоров’я та покращенню 

медико-санітарного забезпечення громадян України. 

Слід відзначити, що прийняття даного Закону фактично призведе до 

підвищення тарифу на поховання твердих побутових відходів, та як наслідок 

підвищення тарифу на вивіз твердих побутових відходів для населення, що є 

неприпустимим.  

До органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя, як то районні 

адміністрації, виконавчий комітет та департаменти почали надходити 

звернення мешканців м. Запоріжжя з цього приводу. 

Влада зобов'язана розуміти відповідальність і наслідки від прийняття 

законопроектів, які можуть виявитися необоротними для економіки країни і її 

громадян. Адже головне завдання сьогодні - допомогти подолати кризу. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», депутати сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 

обласної ради є представниками інтересів територіальної громади села, 

селища, міста чи їх громад, які відповідно до Конституції України і закону про 

місцеві вибори обираються на основі загального,  рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією 

України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», депутати місцевої ради як представники інтересів територіальної 
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громади, виборців свого виборчого округу зобов'язані виражати і захищати 

інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого 

виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, 

наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого 

самоврядування. 

Тому просимо не допустити прийняття законопроекту №2367, який 

ставить під загрозу соціально-економічну ситуацію в країні, і може мати 

незворотні наслідки. 

 

 

Секретар міської ради Р.О.Пидорич 


