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Щодо проекту Закону про внесення змін  

до Бюджетного кодексу України щодо  

забезпечення цільового використання  

екологічного податку та впровадження  

європейських принципів модернізації  

української промисловості 

(реєстр. № 2465) 

та  
проект Закону про внесення змін  

до Бюджетного кодексу України щодо  

забезпечення цільового використання  

екологічного податку  

(реєстр. № 2465-1) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, відповідно 

до предметів відання, розглянув проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо забезпечення цільового використання 

екологічного податку та впровадження європейських принципів модернізації 
української промисловості (реєстр. № 2465 від 18.11.2019), поданий народними 

депутатами України Магерою С.В., Магомедовим М.С., Шпеновим Д.Ю., та 

проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
забезпечення цільового використання екологічного податку (реєстр. № 2465-1 

від 10.12.2019), поданий народними депутатами Цабалем В.В., Василенко Л.В., і 

відзначає. 

Метою законопроекту (реєстр. № 2465), на думку суб’єкта права 
законодавчої ініціативи, є закріплення оптимального, якісного, ефективного та 

цільового використання коштів, які надійшли від екологічного податку для 

проведення виключно цільових природоохоронних заходів, а також 
стимулювання екологічних інвестицій для покращення екологічної ситуації в 

Україні, розвитку споріднених економічних та суспільних чинників.  

Чинною редакцією пункту 161 частини другої статті 29 Бюджетного 

кодексу України передбачено:  
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«16-1) 45 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що 
справляється за викиди в атмосферне повітря 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);». 
В законопроекті пропонується: пункт 161 частини другої (доходи 

загального фонду Державного бюджету України) статті 29 виключити; частину 

третю (джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України в 

частині доходів) статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту: «75) 45 
відсотків екологічного податку (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) із спрямуванням на фінансове 

забезпечення виключно цільових природоохоронних заходів;». 

 
Метою законопроекту (реєстр. № 2465-1), на думку суб’єкта права 

законодавчої ініціативи, є закріплення цільового та ефективного використання 

коштів, які надходять від екологічного податку, для здійснення 
природоохоронних заходів, а також забезпечення оптимального порядку зміни 

розподілу надходжень та видатків за рахунок закріплення перехідного періоду, 

та реалізацію реформи децентралізації державної влади шляхом збільшення 

надходжень до спеціальних фондів місцевих бюджетів.  
Чинна редакція пункту 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу 

України передбачено, що до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів 

належать 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 0 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки 

Крим – 30 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 55 відсотків;». 
В законопроекті пропонується збільшити в пункті 41 частини першої статті 

691 Бюджетного кодексу України відсоток надходжень екологічного податку до 

спеціального фонду місцевих бюджетів з 55 на 80 відсотків (крім екологічного 
податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю 

стаціонарними джерелами забруднення та 20 відсотків екологічного податку 

(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 

та екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення).  

В законопроекті пропонується в пункті 6 частини четвертої статті 30 
Бюджетного кодексу, в частині спрямування коштів на здійснення 

природоохоронних заходів, вилучити слова: «включаючи захист від шкідливої 
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дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь», оскільки це 
положення є предметом регулювання підзаконного акту Кабінету Міністрів 

України. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, 

визначений постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 № 1147. 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України у своєму висновку 
до законопроекту реєстр. № 2465 зазначає, що законопроектом передбачено 

відновлення норм бюджетного законодавства, які діяли до 2014 року, з метою 

забезпечення спрямування надходжень від екологічного податку до спеціального 
фонду Державного бюджету України, а також для забезпечення цільового та 

ефективного використання коштів, що надійшли від екологічного податку.  

Зазначені положення не поширюються на надходження від 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, які у повному обсязі 

залишаються у складі доходів загального фонду Державного бюджету України. 
За узагальнюючим висновком Мінекоенерго підтримує зазначений 

законопроект як такий, що сприятиме реалізації природоохоронних заходів на 

загальнодержавному рівні. 

Комітет зазначає, що підтримує обидва законопроекти за реєстр. №№ 2465 
і 2465-1, та вбачає за доцільне запропонувати головному комітету щодо 

законопроектів – Комітету з питань бюджету визначитись щодо якого з цих 

законопроектів внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 
прийняття за основу. 

 

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

 
1. Підтримати проекти Законів про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо забезпечення цільового використання екологічного 

податку та впровадження європейських принципів модернізації української 
промисловості (реєстр. № 2465 від 18.11.2019), поданий народними депутатами 

України Магерою С.В., Магомедовим М.С., Шпеновим Д.Ю. та про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення цільового 

використання екологічного податку (реєстр. № 2465-1 від 10.12.2019), поданий 
народними депутатами Цабалем В.В., Василенко Л.В., та рекомендувати 

Комітету з питань бюджету внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозицію про прийняття за основу одного з цих законопроектів. 
 

2. Рішення направити Комітету з питань бюджету. 

 

 
 

Голова Комітету                                                   О. БОНДАРЕНКО 


