
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про рекомендації сільським, селищним, міським радам Полтавської області 
щодо затвердження рекомендацій для обрахунку мінімальної суми річного доходу, 
отриманого від самостійного обробітку одного гектара земельної ділянки (паю) 

на території відповідної територіальної громади Полтавської області 

 

Керуючись частиною другою статті 13 Конституції України, підпунктом 9.1.2 
пункту 9.1 статті 9 та підпунктом 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового 
кодексу України, частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення збалансованості економічного і 
соціального розвитку Полтавської області, ефективного використання природних, 
трудових і фінансових ресурсів, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам затвердити 

рекомендації для обрахунку мінімальної суми річного доходу, отриманого від 
продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, 
виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена 
безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, та/чи виділених в натурі (на 
місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського 
господарства, сукупний розмір яких перевищує 2 гектари на території відповідної 
територіальної громади Полтавської області.  

Мінімальну суму річного доходу, отриманого внаслідок продажу 
вищезазначеної сільськогосподарської продукції, визначити у розмірі не менше 
10 % нормативної грошової оцінки відповідних земельних ділянок (паїв). 
 

2. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам Полтавської області, 
Головному управлінню ДПС у Полтавській області провести роз’яснювальну роботу 
серед громадян, що самостійно обробляють земельні ділянки (паї), сукупний розмір 
яких перевищує 2 гектари, щодо обрахунку мінімальної суми річного доходу. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про рекомендації сільським, селищним, міським 

радам Полтавської області щодо затвердження рекомендацій для 

обрахунку мінімальної суми річного доходу, отриманого від самостійного 

обробітку одного гектара земельної ділянки (паю) на території відповідної 

територіальної громади Полтавської області» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань аграрної 

політики та земельних відносин. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення збалансованості економічного і соціального розвитку 

Полтавської області, ефективного використання природних, трудових і 

фінансових ресурсів. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до пропозицій Головного 

управління ДПС у Полтавській області. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення зумовлене необхідністю врегулювання питання щодо 

обрахунку мінімальної суми річного доходу громадян, отриманого від продажу 

власної сільськогосподарської продукції за результатами самостійного 

обробітку земельних часток (паїв), сукупний розмір яких перевищує 2 гектари. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Суть проєкту рішення полягає у наданні рекомендацій: 

− сільським, селищним, міським радам щодо затвердження рекомендацій 

для обрахунку мінімальної суми річного доходу, отриманого від продажу 

власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, 

зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо 

фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, та/чи виділених в натурі (на місцевості) 

власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського 

господарства, сукупний розмір яких перевищує 2 гектари на території 

відповідної територіальної громади Полтавської області; 

− сільським, селищним, міським радам Полтавської області, Головному 

управлінню ДПС у Полтавській області провести роз’яснювальну роботу серед 

громадян, що самостійно обробляють земельні ділянки (паї), щодо обрахунку 

мінімальної суми річного доходу. 
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4. Правові аспекти 

 

Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/ органів/ сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів. 

Питання обговорено на засіданні постійної комісії обласної ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин від 24.03.2021 за участю 

представників Головного управління ДПС у Полтавській області. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 

8. Прогноз результатів 

 

У разі прийняття відповідних рішень сільських, селищних, міських рад 

Полтавської області збільшаться надходження до відповідних місцевих 

бюджетів за рахунок від податку на прибуток фізичних осіб. 
 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради 

з питань аграрної політики 

та земельних відносин І. ГРИШКО 


