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20 року м. Чернігів № 25/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Вовка П. І.

Заслухавши запит депутата міської ради Вовка Павла Івановича та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Вовка П. І. на 
розгляд Міністру фінансів України Данилюку О. О.

2. Про результати розгляду депутатського запиту просимо письмово 
повідомити Чернігівську міську раду та депутата міської ради Вовка П. І. до 
25 грудня 2017 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



Депутат Чернігівської міської ради VII скликання
Вовк Павло Іванович

просп. Перемоги буд. 139, 10 поверх м. Ч ер н іг ів .. e-mail: pashavok78@ gm ail.com

-- ' - С О  ■ т* № _____________  На JN« від

Міністру фінансів України
Данилюку 0 .0 .
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Шановний Олександре Олександровичу!

Між комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської 
міської ради та Державною фіскальною службою України Офісом великих 
платників податків Державної фіскальної служби, наразі склалася ситуація, 
яка потребує Вашого втручання за для уникнення непорозумінь та повторних 
судових розглядів.

Державною фіскальною службою України Офісом великих платників 
податків Державної фіскальної служби було проведено камеральну перевірку 
та встановлено порушення вчинені комунальним підприємством 
«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, що полягають у не 
своєчасності реєстрації в ЄРПН податкових накладних виписаних за період з 
01.10.2015 року по 9.10.2015 року та складено акт № 3 763/2810-42- 
06/03358222 від 13 листопада 2017 року.

Однак дії комунального підприємства, які кваліфіковані Державною 
фіскальною службою України Офісом великих платників податків Державної 
фіскальної служби як порушення є в межах законодавства України, виходячи 
з наступного.

Відповідно до постанови КМУ від 4 червня 2015 року № 375 «Питання 
погашення у 2015 році заборгованості в тарифах на теплову енергію, 
опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого 
водопостачання, водовідведення, що вироблялись, транспортувалися та 
постачалися населенню», було затверджено Порядок та умови надання у 2015 
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та 
постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з
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централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання 
гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування.

Відповідно до постанови КМУ від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі 
питання електронного адміністрування податку на додану вартість» 
затверджено Порядок адміністрування податку на додану вартість.

Положеннями п. З вказаної Постанови передбачено, що Державній 
фіскальній службі та Державній казначейській службі забезпечити 
здійснення заходів, необхідних для запровадження з 1 січня 2015 р. системи 
електронного адміністрування податку на додану вартість, зокрема відкриття 
до 25 грудня 2014 р. Державною казначейською службою у зазначеній 
системі рахунків платникам податку на додану вартість, що зареєстровані 
платниками такого податку згідно із поданим до 15 грудня 2014 р. 
Державною фіскальною службою реєстром таких платників.

Положеннями п. 9 вказаної постанови КМУ від 16 жовтня 2014 року 
569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану 
вартість», що були чинними на момент складання відповідних податкових 
накладних, передбачалось механізм реалізації постанови КМУ від 4 червня 
2015 року № 375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості в тарифах 
на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з 
централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялись, 
транспортувалися та постачалися населенню» шляхом проведення органами 
Казначейства розрахунків платника податку з погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, 
послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 
підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, 
які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, 
водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно 
до закону про Державний бюджет України в рахунок погашення 
заборгованості з податку на додану вартість, а Державна фіскальна служба 
України на підставі інформації про зменшення залишку узгоджених 
податкових зобов’язань платника податку, не сплачених до бюджету, строк 
сплати за якими настав, що обліковується Казначейством до виконання в 
повному обсязі, не пізніше наступного робочого дня з дати отримання 
такої інформації збільшує суму поповнення електронного рахунка 
такого платника податку на суму такого зменшення.



Комунальне підприємство «ЧернігІвводоканал» Чернігівської міської 
ради з 31 липня 2015 року мало право на збільшення поповнення 
електронного рахунку податку на додану вартість відповідно до укладеного 
договору № 1-25/375 від 16 липня 2015 року, однак Державна фіскальна 
служба України не виконала вимог постанови КМУ від 4 червня 2015 року 
№ 375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості в тарифах на теплову 
енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого 
водопостачання, водовідведення, що вироблялись, транспортувалися та 
постачалися населенню».

В результаті чого 15 січня 2016 року комунальне підприємство 
«ЧернігІвводоканал» Чернігівської міської ради звернулось з позовом до 
Державної фіскальної служби України щодо визнання протиправною 
бездіяльність Державної фіскальної служби України щодо не зарахування на 
рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість 
та зобов’язання Державної фіскальної служби України провести відповідне 
зарахування.

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 18 
лютого 2016 року та ухвалою Київського апеляційного адміністративного 
суду від 17 травня 2016 року по справі № 825/157/16 позовні вимоги 
комунального підприємства «ЧернігІвводоканал» Чернігівської міської ради 
були задоволені повністю.

Вищезазначеними рішеннями судів встановлено протиправність 
бездіяльності Державної фіскальної служби України щодо невиконання 
вимог постанови Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 року № 375 
«Питання погашення у 2015 році заборгованості в тарифах на теплову 
енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого 
водопостачання, водовідведення, що вироблялись, транспортувалися та 
постачалися населенню» по зарахуванню коштів державної субвенції на 
електронний рахунок комунального підприємства «ЧернігІвводоканал» 
Чернігівської міської ради у системі електронного адміністрування податку 
на додану вартість.

Однак, складений акт № 3 763/2810-42-06/0335 8222 від 13 листопада 
2017 року Державної фіскальної служби України Офісу великих платників 
податків Державної фіскальної служби свідчить про повторність порушень і 
не виконання норм постанови Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 
року № 375 та ігнорування вищезазначених рішень судів.

Враховуючи вищезазначене, просимо Вас розібратися в ситуації що 
склалася та посприяти в утриманні від порушень норм чинного 
законодавства Державною фіскальною службою України Офісу великих 
платників податків Державної фіскальної служби.

Додатки:
договір № 1-25/375 від 16.07.2015 року про організацію взаєморозрахунків 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 375 
/копія/ - 6 арк. ;



Акт Державної фіскальної служби України Офісу великих платників податків 
Державної фіскальної служби № 3763/2810-42-06/03358222 від 13 листопада 
2017 року /копія/ - 6 арк.;
постанова Чернігівського окружного адміністративного суду від 18 лютого 2016 
року по справі № 825/157/15 /копія/ - 6 арк.;
ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 17 травня 2016 року 
по справі № 825/157/16 /копія/ - 8 арк.

З повагою
Депутат міської ради і П. І. Вовк


