
Які ставки земельного податку застосовуються платниками земельного 

податку у зв’язку з об’єднанням сільських рад в об’єднану територіальну 

громаду (ОТГ), якщо кожною сільською радою були прийняті рішення 

про встановлення ставок земельного податку і такі ставки є різними? 
 

ЗІР, категорія 112.03 

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). 

Рішення рад нормативно-правового характеру відповідно до Закону України від 21 травня 

1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами та доповненнями 

набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший 

строк введення цих рішень у дію. 

Статтею 12 Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із змінами та доповненнями                          

(далі – Закон № 1160) встановлено, що регуляторні акти, прийняті органами та посадовими 

особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової 

інформації відповідних рад, а у разі їх відсутності - у місцевих друкованих засобах масової 

інформації, визначених цими органами та посадовими особами, не пізніш як у десятиденний 

строк після їх прийняття та підписання. 

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється 

відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або 

змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше 

початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом (п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).  

Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є 

нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який 

набирає чинності з урахуванням строків, передбачених п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ (п. 12.5             

ст. 12 ПКУ).  

Водночас, п. 3 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 07 грудня 

2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень                        

у 2018 році» встановлено, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, 

прийнятих органами місцевого самоврядування, у тому числі радами об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги п.п. 4.1.9 

п. 4.1 та п. 4.5 ст. 4, п.п. 12.3.4 п. 12.3, п.п. 12.4.3 п. 12.4 та п. 12.5 ст. 12 ПКУ та Закону № 1160. 



Згідно з частиною восьмою ст. 8 Закону України від 05 лютого 2015 року № 157-VIII                 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» із змінами та доповненнями (далі – Закон 

№ 157) після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних 

територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, 

який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради територіальної 

громади, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові 

акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для 

відповідних осіб. 

Таким чином, якщо радою об’єднаної територіальної громади не прийнято нове рішення 

про встановлення місцевих податків та зборів, то платники земельного податку застосовують 

ставки, затверджені рішеннями відповідних сільських, селищних, міських рад, що об’єдналися 

в територіальну громаду. 


