
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року № 9/4                                                                                               

     с.Боратин 

 
Про підтримку депутатського звернення  

депутатів Боратинської сільської ради 

щодо негайного скасування Закону  

України № 5153 про добровільне  

декларування активів фізичних осіб 

   

 

З метою недопущення знищення середнього класу в Україні через додаткове 

оподаткування тих людей, які через економічну кризу і безробіття змушені були шукати 

заробітків за кордоном, відповідно до ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 13, 19, 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Підтримати депутатське звернення фракції ВО «Батьківщина» до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо негайного 

скасування Закону України №5153 про добровільне декларування активів фізичних осіб  

(звернення додається). 

2. Голові Боратинської сільської ради Сергію Яручику забезпечити направлення 

Звернення «Щодо негайного скасування Закону України №5153 про добровільне 

декларування активів фізичних осіб» до Президента України, Прем’єр-міністра України, 

Голови Верховної Ради України. 

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Боратинської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Боратинської 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку 

та інвестицій. 

 

 

Сільський голова                                                                Сергій ЯРУЧИК 

 

Дмитро Мацієвський 

  



 

ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Щодо негайного скасування Закону України №5153 про добровільне 

декларування активів фізичних осіб 

 

15 червня цього року Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №5153 із 

поправками до Податкового кодексу. Він передбачає з 1 вересня 2021 року добровільне 

декларування активів фізичних осіб, або так звану податкову амністію. Документ 

зобов’язує кожного громадянина України заповнити декларацію, а потім заплатити податок 

від 5 до 9% на майно та заощадження. Цей Закон, не стосується чиновників, міністрів, 

представників Офісу Президента. Однак мільйони українських родин, які через економічну 

кризу і безробіття змушені були шукати заробітків за кордоном, щоб прогодувати свої 

родини, тепер мають задекларувати все зароблене, інакше - їх чекає кримінальна 

відповідальність.  

Амністія – це повне або часткове звільнення від відповідальності і покарання осіб, 

винних у скоєнні злочинів.  

У Волинській області, як і в усій Західній Україні, упродовж останніх десятиліть 

тисячі людей виїжджають на сезонні чи постійні заробітки в Польщу, Німеччину, Чехію та 

інші країни. За даними Національного банку України, тільки в січні-лютому цього року 

трудові мігранти переказали своїм родинам в Україну більш як 1,818 млрд доларів. Ці 

кошти – суттєва підтримка вітчизняної економіки, адже люди витрачають їх на заснування 

приватного бізнесу, купівлю або ремонт житла, придбання товарів, оплату комунальних 

послуг, водночас вже сплачуючи закладені у ціни податки. 

Однак, не запропонувавши нашим співвітчизникам нових робочих місць із гідним 

рівнем зарплати, Законом про так звану «податкову амністію» влада намагається не тільки 

знищити середній клас в Україні, а й «залізти в кишеню» до кожного громадянина. Нині, 

коли стрімко зростають тарифи на комунальні послуги, вартість енергоносіїв, ціни на 

продукти харчування, товари і послуги, коли більшість родин потерпає від наслідків 

пандемії коронавірусу, влада нав’язує кожній родині додаткове 5-відсоткове оподаткування 

під гарною вивіскою «податкової амністії».   

Ми, депутати Боратинської сільської ради, як представники територіальної громади, 

вимагаємо негайного скасування Закону України №5153, який розкритикували навіть у 

Міжнародному валютному фонді. Вважаємо, що так звана «податкова амністія»  створює 

соціальну напругу, викликає невдоволення громадян, які і так потерпають від безробіття та 

безгрошів’я у своїй країні. Натомість вважаємо за доцільне внести зміни до цього Закону з 

метою застосування його лише до високопосадовців та олігархів, щоб змусити останніх 

повернути в Україну ті кошти, які вони вивели в офшори, тримають в іноземних банках, а 

також оподаткувати їхнє дороговартісне майно та елітну нерухомість.    

 

 

Депутати Боратинської сільської  

ради від фракції ВО «Батьківщина» 

       04.10.2021 
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