
До якого контролюючого органу необхідно подавати податкову 

декларацію з плати за землю та сплачувати плату за землю, якщо 

населені пункти, які входять до об’єднаної територіальної громади 

(ОТГ) відносяться до різних контролюючих органів? 
ЗІР, категорія 112.05 

Відповідно до п.п. 10.1.1 п. 10.1 ст. 10 та п.п. 265.1.3 п. 265.1 ст. 265 Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) плата за 

землю у складі податку на майно належить до місцевих податків. 

Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені 

згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх 

повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів (п. 12.3 ст. 12 

ПКУ). 

Пунктом 286.2 ст. 286 ПКУ встановлено, що платники плати за землю (крім фізичних 

осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого 

поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням 

земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання 

такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. 

Форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата 

за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі – податкова декларація) 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560 (в редакції наказу 

Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9), передбачає заповнення коду органу 

місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок) за 

Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі – 

КОАТУУ).     Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій 

декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами 

земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 

дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ст. 287 ПКУ). 

Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому 

числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами 

земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 

дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.4 ст. 287 ПКУ). 

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється 

відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами і 

доповненнями (п. 10.5 ст. 10 ПКУ). 

Згідно з абзацами першим – третім частини дев’ятої ст. 8 Закону України від 05 лютого 

2015 року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» із змінами та 

доповненнями (далі – Закон № 157) бюджети територіальних громад, що об’єдналися, 

виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, 

встановлених частиною дев’ятою ст. 8 Закону № 157. 



Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, може 

вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільськими, селищними, міськими 

радами, обраними територіальними громадами, що об’єдналися. 

До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що 

об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів 

територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні 

установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною 

територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. 

Відкриття рахунків для зарахування надходжень до бюджетів здійснюється згідно з 

Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної 

казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 

22.06.2012 № 758 (далі – Порядок). 

Пунктом 1.3 розд. І Порядку визначено, що бюджетні рахунки відкриваються щорічно 

на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону про Державний бюджет України 

та рішень про місцеві бюджети. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про 

Державний бюджет України відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. 

Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття 

відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового 

призначення, відкриваються у наступному бюджетному періоді відповідно до законодавства. 

Згідно з абзацами першим та третім п. 2.1 розд. ІІ Порядку щорічно на початок нового 

бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний 

бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, в органах Казначейства 

відкриваються рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (крім рахунків 

для зарахування власних надходжень бюджетних установ). 

У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень, 

що зараховуються до відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, а також код та 

назва території, Казначейство централізовано відкриває/закриває рахунки за надходженнями 

згідно із внесеними змінами. Інформація про відкриті/закриті рахунки доводиться до органів 

Казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють справляння 

надходжень бюджету згідно із встановленими порядками взаємодії, та місцевих фінансових 

органів. 

Отже, якщо населені пункти, які входять до об’єднаної територіальної громади 

відносяться до різних контролюючих органів, податкова(і) декларація(ї) подається(ються) до 

контролюючого(их) органу(ів) до якого(их) відноситься(яться) земельна(і) ділянка(и) щодо 

кожного коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за 

КОАТУУ. 

У рік створення об’єднаної територіальної громади плата за землю (земельний податок 

або орендна плата за землі державної і комунальної власності) сплачується на відкриті 

Державною казначейською службою України рахунки по сільських, селищних, міських радах 

(за місцезнаходженням земельної ділянки), а починаючи з нового бюджетного року на відкриті 

рахунки для зарахування надходжень з плати за землю до бюджету об’єднаної територіальної 

громади. 


