
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 26 лютого 2019 р. № 89/2

Щодо проекту Закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України 
щодо розподілу коштів екологічного податку
(реєстр. № 9381)
та
проекту Закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України 
щодо розподілу екологічного податку
(реєстр. № 9381-1, доопрацьований)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  відповідно  до  предметів  відання,
розглянув  проект Закону про внесення  змін до  Бюджетного кодексу  України
щодо розподілу коштів екологічного податку (реєстр. № 9381 від 07.12.2018),
поданий народним депутатом України Бубликом Ю.В.,  та  проект Закону про
внесення  змін  до  Бюджетного кодексу  України  щодо розподілу  екологічного
податку (реєстр. № 9381-1 від 09.01.2019, доопрацьований), поданий народним
депутатом України Недавою О.А., і відзначає.

Метою  законопроекту  (реєстр.  №  9381), на  думку  суб’єкта  права
законодавчої  ініціативи,  є  збільшення  надходжень  для  можливостей  маневру
місцевої влади обласного рівня при вирішенні нагальних екологічних проблем
області.

Законопроектом  передбачено  внесення  змін  до  Бюджетного  кодексу
України  щодо  нового  розподілу  зарахування  екологічного  податку,  а  саме:
20 відсотків екологічного податку -  до  доходів  загального фонду державного
бюджету, визначеного пунктом 161 частини другої статті 29 цього Кодексу, та
80 відсотків екологічного  податку  –  до  надходжень  спеціального  фонду
місцевих бюджетів,  визначеного пунктом 41 частини першої  статті  691 цього
Кодексу  у  тому  числі:  до  обласних  бюджетів  та  бюджету  Автономної
Республіки  Крим  –  55 відсотків,  бюджетів  міст  Києва  та  Севастополя  –
80 відсотків.



За  інформацією  Мінприроди  України  щодо  законопроекту  реєстр.
№ 9381, станом на 01.12.2018 року, надходження коштів до зведеного бюджету
від  сплати  екологічного  податку  у  розрізі  адміністративно-територіальних
одиниць  становлять  3 871 457,0  тис. грн.,  з  яких  надходження  до  загального
фонду державного бюджету (45 відсотків) складають 1 742 155,4 тис. грн., а для
Мінприроди  України  на  здійснення  природоохоронних  заходів  у  2018  році
передбачено лише 348 801,7 тис. гривень.

Мінприроди  України  у  своєму  висновку  щодо  законопроекту  реєстр.
№ 9381  підтримує ставку  20  відсотків  екологічного  податку лише  за  умови
зарахування  їх  до  спеціального  фонду  державного  бюджету  для  цільового
спрямування на виконання природоохоронних заходів.

Комітет зазначає, що в порівняльній таблиці до законопроекту в колонці
«Зміст положення (норми) чинного законодавства» зміст пункту 161 статті 29
Бюджетного кодексу України не відповідає чинній редакції зазначеного пункту
161  Бюджетного кодексу, оскільки не містить змін внесених Законом України
«Про  внесення  змін  до  Бюджетного  кодексу  України»  (№  2621-VIII від
22.11.2018).

Пропозиції законопроекту в частині набрання чинності Закону з 1 січня
2019  року,  не  відповідають  статті  27  Бюджетного  кодексу  України,  якою
визначено,  що  закони  України  або  їх  окремі  положення,  які  впливають  на
показники  бюджету  (зменшують  надходження  бюджету  та/або  збільшують
витрати  бюджету)  і  приймаються:  не  пізніше  15  липня  року,  що  передує
плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку
бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Метою  законопроекту  (реєстр.  №  9381-1), на  думку  суб’єкта  права
законодавчої ініціативи, є відновлення зарахування екологічного податку, у тому
числі й екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря
двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення,                    до
спеціального  фонду  державного  бюджету  (20  відсотків)  і  спрямування  цих
коштів  та  коштів  спеціального  фонду  місцевих  бюджетів  (80  відсотків)  за
цільовим призначенням - виключно на  природоохоронні заходи, що відповідає
суті екологічного податку.

Проектом акту передбачено внесення змін до статей 29, 30, 691 Бюджетного
кодексу  України  у  частині  законодавчо  визначеного надходження  коштів  від
сплати екологічного податку до  спеціального фонду державного та  місцевих
бюджетів у співвідношенні 20 і  80 відсотків відповідно та використання цих
коштів  виключно  на  природоохоронні  заходи,  як  це  визначено статтею  47
Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»,  що
забезпечить  охорону  навколишнього  природного  середовища  та  здоров’я
населення.

Зокрема, пропонується у статті 29 Бюджетного кодексу України:
вилучити у  пункті  2  (щодо  доходів  загального  фонду  Державного

бюджету  України)  підпункт  «161)  45  відсотків  екологічного  податку  (крім
екологічного  податку,  що  справляється  за  викиди  в  атмосферне  повітря
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двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується
до  загального  фонду  державного  бюджету  у  повному  обсязі;  екологічного
податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками
понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до
спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі);»; 

доповнити  частину  третю статті  29  (щодо  доходів  спеціального  фонду
Державного бюджету України) новим пунктом такого змісту: «136) 20 відсотків
екологічного  податку,  у  тому  числі  20  відсотків  екологічного  податку,  що
справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними
джерелами  забруднення  (крім  екологічного  податку,  що  справляється  за
утворення  радіоактивних  відходів  (включаючи  вже  накопичені)  та/або
тимчасове  зберігання  радіоактивних  відходів  їх  виробниками  понад
встановлений  особливими  умовами  ліцензії  строк,  який  зараховується  до
спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі);»;

підпункт 41 частини першої  статті 691 викласти у такій редакції: «41) 80
відсотків екологічного податку, у тому числі 80 відсотків екологічного податку,
що  справляється  за  викиди  в  атмосферне  повітря  двоокису  вуглецю
стаціонарними джерелами забруднення (крім екологічного податку, визначеного
пунктом  136)  частини  третьої  статті  29  цього  Кодексу),  у  тому  числі:  до
сільських, селищних, міських бюджетів,  бюджетів об’єднаних територіальних
громад - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки
Крим  -  55  відсотків,  бюджетів  міст  Києва  та  Севастополя  -  80  відсотків;».
(Наразі ж чинна редакція підпункту 41 частини першої статті 691  визначає: «55
відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом
161 частини  другої  статті  29  цього  Кодексу),  у  тому  числі:  до  сільських,
селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад - 25
відсотків,  обласних бюджетів  та  бюджету  Автономної  Республіки  Крим -  30
відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 55 відсотків;».)

Мінприроди  України  у  своєму  висновку  щодо  законопроекту  реєстр.
№ 9381-1 повідомляє про відсутність зауважень та пропозицій.

Комітет  щодо  проекту  Закону  (реєстр.  №  9381-1)  зазначає,  що
неодноразово порушував питання щодо необхідності відновлення зарахування
екологічного  податку  до  спеціального  фонду  охорони  навколишнього
природного  середовища  задля  належного  забезпечення  фінансування
природоохоронних  заходів,  які  потребують  значних  фінансових  витрат  на
здійснення відповідних екологічних програм та ресурсозберігаючих проектів.
Як показує досвід останніх років, зарахування екологічного податку до доходів
загального  фонду  державного  бюджету,  не  сприяє  забезпеченню  охорони
навколишнього природного середовища та здоров’я населення. 

Відповідно  до  статті  47  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього
природного середовища» частина екологічного податку є джерелом наповнення
державного  та  місцевого  (спеціальних)  фондів  охорони  навколишнього
природного  середовища,  які  призначені  здійснювати фінансування
природоохоронних заходів. 
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Як  зазначає  суб’єкт  права  законодавчої  ініціативи  у  пояснювальній
записці  до  законопроекту  реєстр.  №  9381-1,  на  цей  час  сформувалися  та
зберігаються  негативні  тенденції  щодо  недофінансування  природоохоронних
заходів,  що  мінімізує  та/або  не  дозволяє  їх  здійснювати,  призводить  до
удорожчання  їх  реалізації  через  інфляційні  процеси  та  зношеність  основних
виробничих фондів,  а також призводить до критичних та аварійних ситуацій
екологічного  характеру.  Набула  гостроти  актуалізація  не  просто  здійснення
природоохоронних  заходів,  а  здійснення  природоохоронних  заходів  у  місцях
заподіяння шкоди, про що застерігається у зверненнях майже з усіх областей
країни. 

Як  зазначено  у  фінансово-економічному  обґрунтуванні,  наданому  у
матеріалах  до  законопроекту  реєстр.  №  9381-1,  відновлення  цільового
призначення  екологічного податку  дасть  можливість  починаючи  з  2019  року
використовувати  фактичні  надходження  цього  податку,  у  тому  числі  й
екологічного  податку,  що  справляється  за  викиди  в  атмосферне  повітря
двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, у повному обсязі на
здійснення виключно природоохоронних заходів. 

За прогнозними надходженнями у 2019 році заплановано надходження від
сплати екологічного податку до загального фонду державного бюджету у сумі
3 059 786,0  тис.  грн.  (надходження  включають  кошти  за  викиди  двоокису
вуглецю) та до спеціального фонду місцевих бюджетів у сумі 2 077 776,7 тис.
грн. (надходження не включають кошти за викиди двоокису вуглецю).

В  результаті  прийняття  законопроекту  надходження  від  сплати
екологічного податку, у тому числі й екологічного податку, що справляється за
викиди  в  атмосферне  повітря  двоокису  вуглецю  стаціонарними  джерелами
забруднення,  будуть  розподілятися  між  державним  і  місцевим  бюджетами  у
співвідношенні  20  на  80  відсотків,  що дасть  можливість  використовувати  їх
фактичні  надходження  за  цільовим  призначенням.  Відповідно  з  державного
бюджету  видатки  на  здійснення  природоохоронних  заходів  будуть  становити
щороку  понад  1  мільярд  гривень,  що  забезпечить  виконання  заходів  на
загальнодержавному рівні (20 відсотків від загальної суми 2019 року становить
1 027 512,5  тис. грн.)  та  з  місцевих  бюджетів  видатки  на  здійснення
природоохоронних заходів будуть становити щороку понад 4 мільярди гривень
(80 відсотків від загальної суми 2019 року становить 4 110 050,2 тис. грн.). 

Недофінансування  природоохоронної  галузі  з  року  в  рік  призведе  до
екологічних катастроф, що потребуватиме значно більших коштів державного
бюджету на їх усунення та подолання їх негативних наслідків.

Законопроектом передбачено здійснювати природоохоронні заходи тільки
за рахунок фактичних обсягів надходжень екологічного податку, по суті кошти
за  забруднення  навколишнього  природного  середовища  повертати  на
запобігання,  зменшення  та  усунення  забруднення  й  відновлення  екологічної
рівноваги.

Комітет  з  питань  запобігання і  протидії  корупції у  своїх  висновках
зазначає,  що  у  проектах  актів  (реєстр.  №  9381  та  №  9381-1)  не  виявлено
корупціогенних  факторів  –  проекти  актів  відповідають  вимогам
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антикорупційного законодавства.

За результатами розгляду Комітет   в и р і ш и в :

1. Рекомендувати  Комітету  з  питань  бюджету  внести  на  розгляд
Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу проекту Закону
про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу екологічного
податку (реєстр. № 9381-1 від 09.01.2019, доопрацьований), поданий народним
депутатом України Недавою О.А.

2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету.

Перший заступник
Голови Комітету                                                           А. ДИРІВ
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