
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

до проекту розпорядження голови  

Харківської обласної державної адміністрації  

«Про затвердження нормативів доходів громадян від земельних ділянок» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

 Відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх 

видів соціальної допомоги,  затвердженої спільним наказом Міністерства праці 

та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного 

комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, 

спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400, в 

області розроблені нормативи доходів громадян від земельних ділянок, наданих 

їм для потреб городництва (садівництва), сінокосіння і випасання худоби, та 

нормативи доходів громадян від земельної частки (паю) у розрахунку на 1 

гектар. 

Попередні нормативи доходів громадян від земельних ділянок, наданих 

їм для потреб городництва (садівництва), та нормативи доходів громадян від 

земельної частки (паю) у розрахунку на 1 га були розроблені на календарний 

2018 рік на основі грошової оцінки сільськогосподарських угідь станом на 

01.01.2018 та з урахуванням внесених змін до Методики нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів 

(постанова Кабінету Міністрів України  від 31.10.2011 №1185) і враховували 

індексацію грошової оцінки сільськогосподарських угідь, проведену станом на 

01.01.2018. 

Проведення протягом 2018 року в Україні загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів, згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.02.2018 № 105, та набуття іі чинності з 1 січня 2019 

року зумовило необхідність підготовки пропонованого проекту розпорядження 

голови Харківської обласної державної адміністрації «Про затвердження 

нормативів доходів громадян від земельних ділянок». 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою прийняття цього розпорядження є затвердження нормативів 

доходів громадян, які використовуються для обчислення тієї частини сукупного 

доходу сім‘ї, яку її члени одержують від земельних ділянок, наданих їм для 

потреб городництва (садівництва), сінокосіння і випасання худоби, та від 

земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі, яка перебуває в 

користуванні сільськогосподарських підприємств без оформлення договору 

оренди. При цьому     пропоновані     до     затвердження    нормативи    доходів    

громадян обраховувалися таким чином: 
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1. Нормативи доходів громадян від земельних ділянок, наданих їм для 

потреб городництва (садівництва), сінокосіння і випасання худоби.  

Зазначені нормативи визначені відповідно до Методики обчислення 

сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої 

спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, 

Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, 

Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 

15.11.2001,  зареєстрованої  в  Міністерстві  юстиції  України  07.02.2002  за    

№ 112/6400 з урахуванням щорічного коефіцієнту індексації грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь та середніх цін закупівлі молока у населення.  
 

2. Середньообасний норматив доходів громадян по районах області від 

земельної частки (паю) у розрахунку на 1 га. 

Держгеокадастр проінформував обласну державну адміністрацію, що 

значення коефіцієнта нормативної грошової оцінки сільськогосподарських 

угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського 

призначення за 2018 рік становить 1,0.  

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки  земель 

застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної 

грошової оцінки  земель . Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки  

земель становлять: за 1996 рік - 1,703,  1997 рік - 1,059,  1998 рік - 1,006,  1999 

рік - 1,127,  2000 рік - 1,182,  2001 рік - 1,02,  2005 рік - 1,035,  2007 рік - 1,028,  

2008 рік - 1,152,  2009 рік - 1,059, 2010 рік - 1,0,  2011 рік - 1,0, 2012 рік – 1,0, 

2013 рік – 1,0, за 2014 рік - 1,249 і за 2015 рік для сільськогосподарських угідь 

(рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) – 1,2, 2016 рік 

для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, 

пасовища та перелоги)- 1,0, 2017- 1,0. Нормативна грошова оцінка земель за 

2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.  

На виконання пункту 11 Прикінцевих положень Закону України «Про 

державний бюджет України» та відповідно до вимог пункту 18 Порядку 

проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 105, наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 №552, який набрав 

чинності з 01.01.2019, затверджено технічну документацію із 

загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. 

Для формування витягів з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення незалежно від 

форми власності (крім земель сільськогосподарського призначення в межах 

населених пунктів) використовуються виключно відомості про 

загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель 

сільськогосподарського призначення. 
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Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

18.12.2018 № 605 «Про внесення змін до додатка 1 до Порядку нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1471/32923, значення 1га 

нормативної грошової оцінки ріллі  по Харківській області становить 32237,0 

грн. і не диференціюється по районах області. Відповідно норматив доходів 

громадян  області від земельної частки (паю) складає 326,07 грн.  . 
. 

3.Правові аспекти 

Підставами для розробки розпорядження є такі нормативно-правові акти: 

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 

- Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної 

допомоги, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України, Міністерства  економіки та з питань європейської інтеграції України, 

Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, 

Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 

15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 (зі змінами), зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №105 «Про 

проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення»; 

- лист Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 

29.01.2019 №11-20-10-736/0/19-19; 

- лист Держгеокадастру від 04.01.2019 №22-28-0.22-125/2-19 про 

індексацію нормативної грошової оцінки земель; 

- наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 

23.05.2017 № 262, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 31.05.2017 

за № 679/30547 (із змінами , внесеними наказом Міністерства аграрної політики 

і продовольства України від 18.12.2018 № 605, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції  України 26.12.2018 за № 1471/32923). 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 Реалізація цього розпорядження не потребує додаткових матеріальних та 

інших витрат. 

 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект розпорядження погоджено без зауважень Головним управлінням 

Держгеокадастру у Харківській області та  Північно-східним офісом  

Держаудитслужби України.    
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6. Регіональний аспект 

Прийняття цього розпорядження дасть можливість обраховувати доходи 

громадян від земельних ділянок, наданих їм для потреб городництва 

(садівництва), сінокосіння і випасання худоби, та тієї частини сукупного доходу 

сім‘ї, яку її члени одержують від земельної частки (паю), виділеної внаслідок 

розпаювання землі, яка перебуває в користуванні сільськогосподарських 

підприємств без оформлення договору оренди.  

 

7. Громадське обговорення 
 Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проект розпорядження було оприлюднено шляхом розміщення на 

офіційному сайті Харківської облдержадміністрації в мережі Інтернет. 

 

8. Прогноз результатів   
Зазначений проект розпорядження дасть можливість для раціонального 

використання коштів державного бюджету, призначених для надання 

громадянам усіх видів соціальної допомоги. 

 

 

Директор Департаменту економіки і  

міжнародних відносин Харківської  

обласної  державної  адміністрації                                             А. КОЛОС 


