
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №101-24/18 

 

30 серпня 2018 року м. Вижниця 

Про направлення звернення до ПАТ 

«Укрнафта»  з приводу сплати податку 

з доходів фізичних осіб до відповідних 

місцевих бюджетів у Вижницькому 

районі 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні,  районна рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення до ПАТ «Укрнафта»  з приводу сплати податку 

з доходів фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів у Вижницькому 

районі (додається). 

 

2. Це рішення із зверненням направити до ПАТ «Укрнафта».  

 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

 

 

Голова районної ради       М.Андрюк 



ПАТ «Укрнафта» 

                                                      

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів районної ради VII скликання  

 

Як відомо, у Вижницькому районі ПАТ «Укрнафта» тривалий період 

експлуатує земельні ділянки з метою видобутку нафти (будівництво та 

обслуговування свердловин Лопушнянського родовища) та здійснює торгівлю 

пальним через АЗС в м. Вашківці. Станом на 01.08.2018 року функціонує 7 таких  

свердловин. 

Однак, не дивлячись на фактичне здійснення господарської діяльності на 

території Вижницького району, ПАТ «Укрнафта» не вчинило юридичні дії з 

приводу легалізації надходжень відповідних платежів до місцевих бюджетів 

району, зокрема – сплати податку на доходи з фізичних осіб. 

Так, згідно з п. 63.3 ст. 63 Податкового Кодексу України, з метою 

проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або 

взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, 

відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне 

місце обліку), також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого 

та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з 

оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). 

Відповідний Порядок обліку платників податків і зборів затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (далі – Порядок).  

Підпунктом 7.1 пункту 7 Порядку визначено, якщо відповідно до 

законодавства в платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових 

декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати 

(перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної 

одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої 

адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний 

стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому 

органі. 

Тобто, якщо юридична особа, що  здійснює діяльність із використанням 

праці найманих осіб на іншій території, ніж за основним місцезнаходженням, 

відповідні платежі (податок з доходів фізичних осіб, нарахований працівникам за 

місцем знаходження нерухомого майна - виробничих об’єктів) повинні 

перераховуватись до місцевого бюджету за місцезнаходженням відповідного 

виробничого об’єкту. 

З огляду на викладене, Вижницька районна рада звертається до Вас із 

вимогою вжити заходів щодо подальшої легалізації та сплати податку з доходів 

фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів у Вижницькому районі (за місцем 

безпосередньої діяльності - місцезнаходженням виробничих об’єктів). 

 

Прийнято на двадцять четвертій сесії 

Вижницької районної ради 

Чернівецької області  

VІІ скликання  

                                                              30 серпня 2018 року 


