УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звернення Виноградівської
районної ради щодо зняття з
розгляду законопроекту № 4932
та підтримки законопроектів
№№ 5561; 5562
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», зважаючи на численні звернення представників територіальних
громад, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної
Ради України Парубія А.В. та Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо
необхідності внесення змін до чинного законодавства України в частині
формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів в Україні (текст
Звернення додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови
районної ради (Сверенка А.А.) та на постійну комісію з питань законності,
правопорядку та місцевого самоврядування районної ради (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради
м.Виноградів, 07 вересня 2017 року
№ 400

В.В.Любка

Президенту України
Порошенку П.О.
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.
Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області VІІ скликання
25 травня 2017 року Комітетом Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики вирішено підтримати проект закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиного збору, який
справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
(реєстраційний № 4932 від 08.07.2016 року).
Зазначений законопроект передбачає подвійне підвищення розмірів
чинних ставок єдиного збору. Водночас, суб’єкти внесення законопроекту
№
4932 не подають належного фінансово-економічного обґрунтування. Крім того,
суперечливою пропозицією законопроекту є встановлення єдиного збору для
легкових автомобілів залежно від терміну перебування їх в Україні.
Звертаємо Вашу увагу, що у разі прийняття законопроекту № 4932, в
редакції, погодженій Комітетом, проблема вирішена не буде, а лише погіршить
ситуацію та призведе до зростання рівня соціальної напруги в нашій державі.
На адресу Виноградівської районної ради звертаються громадяни України
з численними зверненнями щодо необхідності внесення змін до чинного
законодавства України в частині формування цивілізованого ринку вживаних
автомобілів в Україні. Зокрема, на території багатьох областей України
неодноразово проводилися акції протестів поблизу міжнародних автомобільних
пунктів пропусків, перекривався рух транспорту на автомагістралях,
проводилися мітинги власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Дії
окремих вищих державних органів країни та їх посадових осіб, у тому числі
погодження Комітетом законопроекту № 4932, збурюють населення та
підштовхують його до нових акцій протесту.
Разом з тим, у Верховній Раді України зареєстровано законопроекти №
5561 від 20.12.2016 та № 5562 від 20.12.2016 щодо внесення змін до Податкового
Кодексу України, Закону України «Про деякі питання ввезення на митну
територію України та реєстрації транспортних засобів», які покликані
вдосконалити чине урахування соціально-економічних потреб суспільства, стану
економіки та автомобільного ринку, а також матеріального становища громадян
України.
Зважаючи на вищевикладене а також на пункт 4 нещодавнього Указу
Президента України № 146/2017: 4) вжити заходів щодо удосконалення
законодавства України, яке регулює питання тимчасового ввезення

транспортних засобів на митну територію України, їх транзиту територією
України, з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу та
міжнародних договорів України.
Депутати Виноградівської районної ради просять зняти з розгляду
законопроект № 4932 та підтримати законопроекти № 5561 і № 5562, що
дозволить сформувати цивілізований ринок вживаних автомобілів в Україні,
зменшити соціальну напругу в цьому питанні, збільшити надходження до
бюджету та детінізувати автомобільну галузь.
Звернення прийнято на чотирнадцятій сесії районної ради
07 вересня 2017 року
Депутати Виноградівської районної ради VІІ скликання

