УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
ХІХ сесія

VІІ скликання

від 16.06.2017 р. № 213
Про звернення до Верховної
Ради України, Прем’єр-міністра
України
Керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити текст звернення депутатів районної ради до Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України (додається).
2. Надіслати текст звернення до Верховної Ради України, Прем’єрміністра України.
3. Доручити голові районної ради підписати дане звернення.

Голова ради

В.М.Троц

Голові Верховній Раді України
Парубію А.В.

Прем’єр-міністру України
Гройсману В.В.
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Олевської районної ради VІІ скликання Житомирської
області до голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України
Ми, депутати Олевської районної ради VІІ скликання Житомирської області,
звертаємося до Вас щодо розгляду та прийняття Верховною Радою України проекту
Закону України № 5404 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо надання адресної соціальної допомоги за пільговий проїзд малозабезпеченим
верствам населення».
Нині особливої гостроти набуває питання забезпечення пільгового перевезення
окремих категорій громадян: учасників АТО, учасників бойових дій, воїнівінтернаціоналістів, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітейінвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії.
Намагання держави перекласти на плечі місцевих громад питання
фінансування подібних витрат протирічить ст.142 Конституції України і є
непосильним тягарем для органів місцевого самоврядування.
Лише за останні два роки з районного бюджету було виділено 340 тис.грн.
автоперевізнику та 270 тис.грн. стягнуто за рішенням судів на користь «Укрзалізниці»
з рахунків управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Запровадження монетизації пільг, передбачене даним законопроектом,
дозволить не лише зберегти, а й розвинути мережу маршрутів пасажирського
перевезення, особливо у сільській місцевості.
Заміна пільг адресною грошовою допомогою дасть можливість отримати «живі
гроші» перевізникам, а отже вчасно подбати і про паливно-мастильні матеріали, і про
стан транспортних засобів.
Разом з тим у відповідності до абз.4 ст.142 Конституції України «Витрати
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної
влади, компенсуються державою», просимо відшкодувати районному бюджету
витрати в сумі 340 (триста сорок) тисяч гривень, що були здійснені районною радою
з метою забезпечення пільгового перевезення окремих категорій громадян у 20162017 роках.

Звернення прийнято на дев’ятнадцятій сесії районної ради VІІ скликання
16 червня 2017 року.
За дорученням депутатів районної ради

Голова ради

В.М.Троц

Верховній Раді України
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Олевської районної ради VІІ скликання Житомирської
області до Верховної Ради України
Ми, депутати Олевської районної ради Житомирської області,
звертаємося до Верховної Ради України щодо розгляду та прийняття
Верховною Радою України проекту Закону України № 2089 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання
закупівельної ціни на молоко та підтримки села» та врахування пропозиції про
виправлення у даному законопроекті мінімально допустимого рівня
закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко другого ґатунку із 4
гривень на 5,5 гривень за один кілограм (без урахування податку на додану
вартість), який встановлюється державою, оскільки запропонована вартість у 4
грн. визначалася станом на початок 2016 року.
Селяни Житомирської області, і зокрема Олевського району, надзвичайно
обурені тим, що закупівельні ціни на молоко є необґрунтовано низькими. Це є
наслідком недобросовісних дій, зловживань, змови суб’єктів господарювання,
що здійснюють закупівлю молока у населення. Також Кабінет Міністрів
України вже досить тривалий час не приймає рішення про підвищення
мінімально допустимої ціни на молоко, що була встановлена Урядом ще у 2012
році на рівні 2 гривні 20 копійок за 1 кг (Постанова Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 807). І все це відбувається тоді, коли по всій країні
різко зростають ціни на продукти харчування та на інші товари і послуги
першої необхідності. У тому числі вже неодноразово підвищувались ціни на
молоко та молочні продукти у роздрібних торгових мережах. Також владою
було прийнято рішення про значне підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги для населення. Проте рішення про підвищення мінімально допустимих
цін на молоко, яке так очікує велика кількість громадян, досі не прийняте.
На сьогоднішній день роздрібні ціни на молоко на прилавках магазинів в
4-5 разів перевищують закупівельні ціни, причому ціна на молоко
найпоширенішого другого ґатунку, яке придбане у населення та у
сільськогосподарських підприємств, відрізняється у рази. В умовах економічної
кризи та девальвації національної валюти, закупівельні ціни на молоко
залишаються вкрай низькими, а витрати на утримання худоби (ПММ, добрива,
корма) постійно зростають. Це призводить до того, що селянин змушений
продавати ВРХ, звертатись до центрів соціального захисту за допомогою по
безробіттю, або шукати ліпшої долі за кордоном.
Просимо вас розглянути та підтримати законопроект України за
№ 2089 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села» та
врахувати пропозицію про виправлення у даному законопроекті мінімально
допустимого рівня закупівельних цін на незбиране сире молоко другого ґатунку
із 4 гривень на 5,5 гривень за один кілограм (без урахування податку на додану

вартість), який встановлюється державою, оскільки запропонована вартість у 4
грн. визначалася станом на початок 2016 року.
Цим законопроектом передбачається доповнити Закон України «Про
молоко та молочні продукти» статтею 16-1, згідно якої Держава встановлює
наступні мінімальні закупівельні ціни на незбиране сире товарне молоко у
розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість): для
молока другого ґатунку – 4 грн. 00 коп. Пропонуємо замінити на «для
молока другого ґатунку – 5 грн. 50 коп».
Прийняття законопроекту матиме наступні наслідки для селян та
заготовлювачів молока: особисті (підсобні) селянські та малі фермерські
господарства отримають справедливу ціну за вироблену продукцію, буде
усунуто несправедливий розподіл додаткової вартості, коли виробник,
приклавши найбільше праці, отримує найменшу частину прибутку, зняття
напруги у сільській місцевості в умовах зростання безробіття, мінімізує
випадки зменшення утримання поголів’я ВРХ, або ж взагалі відмову від її
утримання.
Звернення прийнято на дев’ятнадцятій сесії районної ради VІІ скликання
16 червня 2017 року.
За дорученням депутатів районної ради

Голова ради

В.М.Троц

