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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ 

ОПОДАТКУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ 

Пандемія COVID-19 спричиняє гострий фіскальний стрес для органів 

місцевого самоврядування. Вона зумовила збільшення витрат, в тому числі на 

охорону здоров’я та соціальні виплати і вплинула на зменшення надходжень. 

Значна частина бізнесу, яка наповнювала місцеві бюджети податками, не 

працює в умовах карантину. Саме малий бізнес і туристи є 

бюджетоутворюючими для місцевих громад, а пандемія не тільки обмежила їх 

діяльність, але в певний час і заборонила. Неприємне поєднання зменшення 

податкових надходжень, рекордного рівня безробіття та зростання витрат на 

охорону здоров'я змусить багатьох замислитися над можливими джерелами 

нових надходжень.  

Нами проведено особливе дослідження наповнення місцевих бюджетів з 

точки зору обліку об’єктів оподаткування ними. Якщо децентралізації 

присвячено чимало досліджень у вітчизняній періодиці, то місцевим податкам 

приділяється мало уваги, хоча саме вони мають стати основою розвитку 

територіальних громад. На місцях не приділяється належної уваги розвитку 

місцевих бюджетів, так як відсутні практичні рекомендації з цього процесу. А 

він вимагає дійсно фахових знань. 

Облік і контроль об’єктів оподаткування здійснює Державна податкова 

керуючись нормами Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011 № 1588. Логічним 

було б, якби всі об’єкти оподаткування були відображенні в картці платника 

податків з використанням звіту Повідомлення про об'єкти оподаткування або 

об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за 

формою № 20-ОПП (додаток № 10 до Порядку обліку платників податків і 

зборів, затвердженого наказом МФУ від 09.12.2011 № 1588). Довідник об’єктів 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1562-11
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1562-11
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оподаткування передбачає передачу в Державну податкову службу інформації 

про всі об’єкти оподаткування. Проте контроль цього процесу відбувається 

вручну і з запізненням. І можна стверджувати, що відображено не всі об’єкти 

або неповністю. 

Проаналізуємо об’єкти оподаткування місцевими  податками на 

можливість їх контролю у табл. 1. 

Таблиця 1. 

Об’єкти оподаткування місцевих податків 

№ з/п Назва податку 
Об’єкт 

оподаткування 

Особливість обліку на 

державному рівні 

Де втрачають місцеві бюджети 

1 
Транспортний 

податок 

Автомобіль 

вартістю понад 

375 мінімальних 
заробітних плат і 

віком до 5 років 

Реєстр рухомого майна 

Доступ до реєстру мають 

контролюючі органи, а отже сплату 

цього податку можуть контролювати 
тільки в ДПС 

2 

Збір за місця 

для паркування 
транспортних 

засобів 

Кількість 
паркомісць 

Наявна реєстрація 

представників бізнесу, 
які надають послуги 

парковки 

Фактична кількість паркомісць може 

бути більшою. Крім того наявні 
нелегальні стоянки, виявлення яких 

потребує фактичного контролю 

3 
Туристичний 

збір 

Кількість 

туристів, які 
отримують 

послуги 

поселення 

Контроль відсутній, 

тільки по офіційних 

готелях існує можливість 
перевірки 

Ставки встановлюються органами 

місцевого самоврядування до 5% 
мінімальної заробітної плати. 

Фактичний контроль за кількістю 

туристів відсутній 

4 Єдиний податок 

Виручка від 

реалізації в 

грошовій формі 

Державний реєстр 

підприємств і 

підприємців на 

спрощеній системі, 
можливий 

документальний 

контроль за обсягом 
доходів, впроваджуються 

обов’язкові РРО для 

контролю виручки в 
грошовій формі 

Ставки встановлюються органами 

місцевого самоврядування до 20% 

мінімальної заробітної плати. 

5 

Податок на 

нерухоме 

майно, відмінне 
від земельної 

ділянки 

Площа 

нерухомості 

Державний реєстр 

нерухомого майна  

Ставки встановлюються органами 

місцевого самоврядування. Наявні 

об’єкти не включені до реєстру, що 
можна виявити тільки фактичним 

контролем 

6 Плата за землю 

Площа землі і її 

нормативна 

грошова оцінка 

Державний кадастр 

Ставки встановлюються органами 

місцевого самоврядування в 
залежності від призначення землі. 

Фактично в багатьох випадках земля 

використовується не за цільовим 
призначенням і сума податку 

занижена. 

Джерело: систематизовано автором  
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Методика контролю об’єктів оподаткування невідпрацьована, так як 

відсутні чіткі законодавчі норми щодо того, хто може здійснювати такий 

контроль на місцях і повноваження, окрім ДПС. Яким чином місцеві ограни 

влади можуть співпрацювати з ДПС і т.д. В результаті децентралізації і 

реорганізації ДПС є такі територіальні одиниці, де на все ОТГ аж 2 працівники 

податкової. Який контроль об’єктів оподаткування можливий на всю територію 

ОТГ в такому випадку? 

Проте практика показує, що найбільші зловживання щодо нарахування 

місцевих податків виникають з податком на землю та податком на нерухоме 

майно: використання в господарській діяльності незареєстрованих об’єктів 

нерухомості; використання в господарській діяльності об’єктів нерухомості не 

за цільовим призначенням, наприклад здавання в оренду під офіс житлових 

приміщень; використання землі не за цільовим призначенням, наприклад на 

місці сіножатей вирощується сільськогосподарські культури; робота 

працівників на території громади, а сплата податків в область за місцем 

реєстрації підприємства і т.д. 

Це лише маленька частина можливих зловживань. Всі ці порушення 

призводять до несплати податків в місцевий бюджет або недоплати, так як в 

залежності від призначення нерухомості ставки податків різняться в рази. 

До повноважень зі справляння податків і зборів сільських рад, селищних 

рад, міських рад та ОТГ належать визначення ставок для єдиного податку, 

податку на майно, податкових агентів щодо туристичного збору, встановлення 

пільг і т.д. Повноваження сільської, селищної, міської ради, ради ОТГ 

представлено на рис.1. 
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Рис.1. Повноваження сільських, селищних, міської ради та ради ОТГ щодо 

обчислення податків, які сплачуються в місцеві бюджети 

Джерело: розроблено автором 

 

Повноваження місцевих органів влади щодо податків і зборів є доволі 

широкими. Було б доцільним до повноважень віднести взаємодію з органами 

ДПС щодо обліку об’єктів оподаткування, їх виявлення та контроль. 

На нашу думку, звичайне збільшення ставок податків в сучасних реаліях 

не є способом наповнення місцевих бюджетів. Налагодження контролю, 

виявлення та інвентаризація всіх об’єктів оподаткування є реальним джерелом 

наповнення місцевих бюджетів, яке має значні ресурси до зростання при 

умілому керівництві на місцях. Але безперечно найголовнішим джерелом 

наповнення залишається покращення економічної ситуації на місцях, розвиток 

підприємництва і туризму, що забезпечить додаткові надходження до громади.  

  

встановлення ставок податків в межах визначених ПКУ

•єдиний податок 1 груп до 10% прожиткового мінімуму

•єдиний податок 2 групи до 20% мінімальної заробітної плати

•податок на землю

•податок на нерухомість до 1,5 % мінімаьної заробітної плати за 1 м2

•збір за паркування до 0,075%  мінімальної заробітної плати за 1м2

•туристичний збір від 0,5 до 1% вартості проживання

встановлення пільг з податків

•податок на нерухомість (встанвлення площі житлової нерухомості, що неоподатковується)

•податок на землю (надають пільги зі сплати)

визначення податкових агентів

•затверджують список податкових агентів з туристичного збіру

•затверджують список підприємств і підприємців, які надають платні послуги паркування

встановлення бази оподаткування

•визначення мінімальної орендної плати за землю, яка є октом обкладання ПДФО

•виявлення працівників, які працюють на території та ПДФО за яких має сплачуватись за місцем їх 
роботи

•проводять інвентаризацію та визначають нормативну грошову оцінку земельних ділянок  на своїй 
території  один раз на 5-7 років

•затверджуєють список земельних ділянок відведених для надання послуг паркування


