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ВСТУП
З 24 лютого 2022 року, після нападу Російської Федерації на територію України,
триває війна. В даний час активні військові дії ведуться на значній території країни,
що залучає велику кількість матеріальних та людських ресурсів. Особливо страждає
внаслідок військових дій сільська місцевість і розташовані в ній територіальні
громади (ТГ).
Оскільки сільське господарство реалізується у сільській місцевості, його
найближчими партнерами є територіальні громади. На рівні громад може
здійснюватись значна підтримка розвитку та посилення економічної спроможності
аграрних підприємств.
При цьому підтримка та розвиток аграрних підприємств на рівні територіальних
громад, з одного боку, потребує фінансових вкладень з боку громади (бюджет), а з
іншого, може забезпечити стабільне надходження фінансових коштів до бюджету
громади (податкові надходження).
В даний час і в повоєнний час наповнення бюджетів громад, зокрема від комерційної
діяльності підприємств на їх території, може бути нестабільним.
У такому випадку доцільно оцінити потенціал розвитку аграрного сектора для
забезпечення стабільного відновлення та розвитку громад.

1. ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ
Українська посівна компанія проходить на 20-30% повільніше ніж у 2021 році.
Основні перешкоди, які заважають роботі, пов"язанні з логістикою. Проблеми також
виникають і з кількістю техніки для обробки земель, значна кількість якої
знаходиться на фронті. Труднощі додають введення комендантських годин, питання
зберігання насіневого матеріалу та наявність палива. Зараз фермери та
підприємства витрачають менше грошей на посівні матеріали та гербіцити.

Розподіл областей по Україні наступний:
Північна Україна – культурно-історичний регіон України, до складу якого входять
Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області, а також іноді Волинська та
Рівненська області.1

Південь України – культурно-історичний регіон України, до складу якого входять
Криворізька агломерація, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Одеська та
Миколаївська області, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь
(історична назва Таврія).2

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0
%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0
%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
1
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Схід України – культурно-історичний реґіон України, до складу якого входять
Харківська, Донецька та Луганська області.3

За́хідна Украї́на (також захід України, західноукраїнські землі (ЗУЗ)) – термін для
означення низки історичних українських земель, а саме: Буковини, Волині,
Галичини, Поділля, Закарпаття, а також Західного Полісся.4 Це Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Чернівецька області сучасної
України.

Центр України – культурно-історичний регіон України, до складу якого входять
Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська області та
Криворізька агломерація.5

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України. Не
зважаючи на військові дії та загрози в нашій державі триває посівна. Вінницька,
Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Рівненська,
Тернопільська та Хмельницька області повністю завершили сівбу ярих культур
ранньої групи. У загальному результаті майже 70% прогнозованих під ярі культури
ранньої групи площ вже засіяно.
Станом на 21.04.2022 року прогнозовані площі посіву основних ярих
сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною
території складають 14 403,4 тис. га, що на 2 512,9 тис. га менше від показника
минулого року (16 916,3 тис. га).
За оперативними даними структурних підрозділів військових
Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, що
виконання функцій з питань агропромислового розвитку сівбу
проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій
проходять бойові дії.

адміністрацій,
забезпечують
ярих культур
території якої

Так всіма категоріями господарств посіяно (посаджено): ярої пшениці 164,4 тис. га;
ярого ячменю 802,2 тис. га; ярого ріпаку 16,4 тис. га; вівса 127,4 тис. га; гороху
107,2 тис. га; гречки 1 тис. га; проса 4,8 тис. га; кукурудзи 323,2 тис. га; цукрових
буряків 155,6 тис. га; соняшника 896 тис. га; сої 62 тис. га; картоплі 366,2 тис. га.
За інформацією Держстату посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року
проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року в
т.ч.: озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, що 0,3 млн га менше від
показника 2021 року; жита посіяно 109 тис. га, або на 63 тис. га менше; ячменю
посіяно 969 млн га, що на 163 тис. га менше. Крім того, посів озимого ріпаку
проведено на площі 1 млн 414 тис. га, що на 442 тис. га більше від показника 2021
року.6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0
%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0
%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
6
https://www.facebook.com/100069168760902/posts/295028699479420/?sfnsn=scwspmo
3
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У Київській області триває посівна кампанія під врожай 2022 року. Аграрії вже
засіяли майже 29 тис. га, що складає 8,6 % від усіх прогнозованих посівних площ.
Ярими сільськогосподарськими культурами – пшеницею, ячменем та ріпаком –
засіяно понад 40% від запланованих площ, також у господарствах області вже
стартував посів гороху, кукурудзи, цукрового буряка та соняшнику.

Для полегшення праці та покращення безпеки аграріїв, Міністерством аграрної
політики та продовольства України доведено пам’ятку7 сільгосптоваровиробникам
при проведенні комплексу весняно-польових робіт в умовах агресії російської
федерації проти України.8
Цієї весни на Чернігівщині планують засіяти ярими культурами понад 402 тис. га. На
Чернігівщині триває посівна кампанія. Станом на 14 квітня засіяно вже 6400 гектарів
землі: ярої пшениці – 1480 га; ярого ячменю – 2570 га; вівса – 600 га; гороху – 850
га; соняшнику – 900 га. На звільнених територіях, зокрема і на
сільськогосподарських землях Чернігівщини проводяться роботи з розмінування.
Тому провести цьогорічну посівну в оптимальні терміни буде досить складно.

Наразі Харківщина потерпає від обстрілів російських військ, які атакують мирні міста
з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Інтенсивність обстрілів зростає.
Робиться все, щоб запустити економічні процеси на Харківщині. При ОДА відновили
координаційну раду з питань бізнесу й економіки. У планах області засіяти
необхідними для населення культурами від 60 до 80 відсотків усієї площі орних
земель, є певні проблеми з добривами, пальним для аграріїв, посівна повинна бути
безпечною, тому аграрії працюють з військовими, визначають ті поля, де можна
відносно безпечно проводити роботи.9
На хід весняної посівної кампанії зазвичай впливає погода, ціни на засоби захисту
рослин, пальне, насіння та наявність обігових коштів у аграріїв. Сьогодні до цих
https://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/vebversiyapamyatka-silgosptovarovirobnikam-priprovedenni-kompleksu-vesnyano-polovikh-robiv-v-umovakh-agresii-rosiiskoi-federatsii-proti-ukraini.pdf
8
АГРАРІЇ КИЇВЩИНИ ВЖЕ ЗАСІЯЛИ РАННІМИ ЗЕРНОВИМИ БІЛЯ 29 ТИСЯЧ ГА.
HTTPS://KODA.GOV.UA/AGRARIYI-KYYIVSHHYNY-VZHE-ZASIYALY-RANNIMY-ZERNOVYMY-BILYA-29TYSYACH-GA/
9
Режим доступу: URL: https://kharkivoda.gov.ua/news/115385
7
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чинників додались війна зі всіма її проявами. Проте, не зважаючи на тяжку ситуацію
в країні, аграрії Одещини10 вийшли у поля, бо розуміють, що сьогодні на їх плечах
продовольча безпека всієї області. Одеські фермери роблять все для того, щоб
весняна посівна відбулася в максимально можливому масштабі. Блокада морських
шляхів, бронювання працівників і ще багато різних чинників, які б у інші часи
особливо не заважали одеським аграріям працювати і знаходити вихід навіть у
критичних ситуаціях, встали на заваді для проведення посівної. Одеськими
сільгосппідприємствами ще восени минулого року під врожай 2022 року посіяно 983
тисячі гектар озимих (озима пшениця та озимий ячмінь) і 187 тисяч ріпаку.
Вже завершено повністю посів ярого ячменю (50 тисяч гектар), гороху (19 000 га),
вівса (2 000 га), ярої пшениці (5000 га). В регіоні, у 2022 році, буде значно збільшено
площі посівів гречки до 10 000 гектар та рису до 5000 га. Основна продовольча
культура – озима пшениця засіяна на площі 550 тисяч гектарів. Стан посівів –
задовільний. Цьогорічна весняна посівна характеризується зростанням цін на
добрива через обмежений імпорт та перебої із роботою вітчизняних заводів. Вплине
на собівартості кінцевої зернової продукції і збільшення вартості дизпалива. Ще одна
проблема, якою запам’ятається посівна 2022 року – це заблоковані порти, через які
спинилися експортні продажі зернових. Відсутність цього сполучення із зовнішнім
світом заблокувала на елеваторах багато агропродукції. Прогнозовані площі посіву
ключової олійної культури, соняшнику – 440 тисяч гектар. У зв’язку з обмеженням
імпорту постала проблема забезпеченості насінням соняшника і кукурудзи.

В кожному з регіонів країни по різному відбуваються та мають різні маштаби бойові
дії та, відповідно, по різному проходять процеси в сільській місцевості та аграрному
секторі, що вже мають різні наслідки, як для людей, міст, сіл та селищ, а також по
різному відображаються на функціонуванні підприємств аграрного сектору. Все це
призводить до недонаповнення бюджетів територіальних громад, також і в частині
неотримання орендної плати за землю, земельного податку, податку на доходи
фізичних осіб (основного бюджетоутворюючого).
Територіальні громади таких областей, як Херсонська (49), Донецька (66), Луганська
(37), Миколаївська (21), Запорізька (61), Харківська (51), Дніпропетровська (6)11,
втрачають від ведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій
окупації, оточенні (блокувані), від порушення економічних процесів на територіях,
від змін у посівній компанії, від зміни графіків (або взагалі перевезення аграрних
підприємствт в інші області) роботи підприємств аграрного сектору та від зайняття
територій країною-агресором. Проаналізувати в розрізі громад, на цей час, не
припускається можливим, по причині наявності інформації на Державному вебпортілі бюджету для громадян openbudget тільки на січень, лютий поточного року,
також відсутній розріз для бюджетів територіальних громад.

«БИТВА ЗА ВРОЖАЙ» У ВЕСНЯНОМУ ПОЛІ ОДЕЩИНИ. https://oda.odessa.gov.ua/bytva-za-vrozhaju-vesnyanomu-poli-odeshhyny/
11
Перелік громад в зонах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що в оточенні,
станом на 12 травня. Режим доступу. https://decentralization.gov.ua/admin/articles/14937.html
10
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Як показують результати експертного аналізу, у березні 2022 року відбулось
скорочення доходів усіх обласних бюджетів. Основною причиною є зменшення
надходжень міжбюджетних трансфертів з державного бюджету. У березні 2022 року
повністю призупинилось надходження коштів субвенції на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг. Водночас основні
трансферти, які забезпечують функціонування соціальної інфраструктури (базова
дотація та освітня субвенція), надійшли у запланованих обсягах. Податкові
надходження обласних бюджетів були меншими, ніж відповідні показники березня
2021 року. Це відбулось через значне скорочення (більше ніж на 50%) надходжень
податку на прибуток підприємств. При цьому у всіх обласних бюджетах відмічається
уповільнення приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб.
У березні неподаткові надходження скоротились, порівняно з відповідними
показниками попереднього року, у всіх обласних бюджетах. Основною причиною
такого зменшення було стрімке скорочення надходжень від плати за надання
адміністративних послуг. У всіх без виключення бюджетах показники плати за
надання адміністративних послуг були меншими, ніж за 2021 рік.12
У випадку, якщо російська війна проти України буде йти ще 3-4 місяці, для підтримки
економіки можуть знадобиться не популярні заходи, особливо, сутєєве збільшення
податків. Ситуація дуже складна13, але з цим можна впоратися. Міністр фінансів
України Сергій Марченко зазначив, що Україна вступила у війну в гарній формі, її
економіки росла в обсязі близько 7% в річному вирахуванні. Цьому сприяли високі
ціни на експорт зерна, заліза та сталі; добре регульована банківська галузь та
дефіцит державного бюджету у розмірі 3% ВВП у 2021 році. Україна отримала гранти
на 4,5 млрд доларів при дефіцті 15 млрд доларів. Такий режим неможливо
утримувати довго.

2. ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ
ЛОКАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА РОЗПОДІЛ
ФІНАНСУВАННЯ (ПО НАПРЯМКАМ)

Планування, виконання та управління міським бюджетом в Україні здійснюється у
відповідності до діючого законодавства, а саме: на підставі Бюджетного кодексу
України, існуючих нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України.

Доходи обласних бюджетів – експертний аналіз. https://decentralization.gov.ua/news/14929
https://www.economist.com/europe/it-will-be-hard-for-ukraines-economy-to-sustain-a-longwar/21809222
12
13
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Показники по державному бюджету України станом на 01.02.2022 року14

Показники по державному бюджету України станом на 01.03.2022 року15

14
15

За інформацією Міністерства фінансів України. За січень 2022 року. https://www.mof.gov.ua/uk
За інформацією Міністерства фінансів України. За лютий 2022 року. https://mof.gov.ua/uk
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По видатках державного бюджету

Економічна діяльність в загальних видатках державного бюджету складає лише 4,33
відсотки. В свою чергу в складі економічної діяльності видатки на сільське
господарство становлять лише 11,85 відсотки.

10

Показники по місцевим бюджетам України станом на 01.03.2022 року

По видатках місцевих бюджетів

11

Економічна діяльність в загальних видатках місцевих бюджетів складає лише 6,38
відсотки. В свою чергу в складі економічної діяльності видатки на сільське
господарство становлять лише 0,16 відсотки.

Показники по державному бюджету України станом на 01.04.2022 року16

Враховуючи ситуацію в країні та через відсутність повної інформації по звітності від
органів місцевого самоврядування, поки, що не можливо відобразити фінансування
в розрізі бюджетів місцевого самоврядування, і відповідно, по напрямках (аграрний
сектор, сільське господарство, інші). Не відображається інформація через систему
Міністерства фінансів України відкритий бюджет для громадян - тимчасово відсутній
доступ17.

Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану18
В умовах воєнного стану надзвичайно важливо забезпечити оперативне, належне
та безперервне виконання місцевих бюджетів. Для забезпечення ефективного
функціонування бюджетної сфери та життєвонеобхідних потреб жителів
територіальних громад у період дії воєнного стану Офіс Президента України, Уряд,
Верховна Рада України, РНБО та інші центральні органи виконавчої влади
приймають низку швидких, ефективних, оперативних рішень.
Для інформування громад щодо останніх ключових змін у бюджетному
законодавстві, створення умов для своєчасного та оперативного реагування на
потреби фінансового забезпечення заходів територіальної оборони, захисту безпеки
населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств у період
воєнного підготовлено ключові зміни та моменти у галузі місцевих бюджетів із
відповідними посиланнями для полегшення орієнтування в нормах бюджетного
законодавства. Наведемо найбільш актуальні для нашого звіту:
1. Пріоритетність
здійснення
видатків
Казначейством
Казначейства (постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 590):
16
17
18

та

органами

За інформацією Міністерства фінансів України. За березень 2022 року. https://mof.gov.ua/uk
https://openbudget.gov.ua/
https://decentralization.gov.ua/news/14654
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Друга черга, видатки загального фонду:


придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту
рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської
продукції; …

Видатки спеціального фонду:


2.

3.

4.

5.

придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту
рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської
продукції;…
Тимчасово на період з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за
роком в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та
не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за
земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки
(земельні частки (паї)), що розташовані на територіях, на яких ведуться
(велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними
формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або
користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а
також земельних ділянок (земельних часток (паїв)), які визначені обласними
військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами
та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. Перелік територій, на яких
ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними
формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів
України.
Тимчасово за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не нараховується та не
сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за аналогічні
земельні ділянки.
Тимчасово, за 2022 податковий (звітний) рік, не нараховується та не
сплачується екологічний податок за об’єктами оподаткування, що
розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на
територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської
Федерації.
Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного
стану в Україні а також протягом дванадцяти місяців після припинення або
скасування такого воєнного стану фізичні особи - підприємці, в тому числі ті,
які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню,
освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі
адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну
(місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї
діяльності, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до
осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах мають право не
нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе.19

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Закон України від 15.03.2022 №2120-ІХ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-%D0%86%D0%A5#Text
19
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6. На період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не
поширюється дія регуляторного законодавства на встановлення місцевих
податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або
зборів.
7. Доходи, отримані від продажу платником податку на користь податкового
агента власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована,
виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена
безпосередньо фізичною особою, остаточно оподатковуються податковим
агентом під час їх нарахування (виплати).
8. Звільнено від сплати та обліку ПДВ платників єдиного податку третьої групи
за таких умов: постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких
розташоване на митній території України та при ввезенні товарів на митну
територію України, окрім операцій із ввезення на митну територію України у
митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів,
які мають походження з країни, визнаної державою окупантом.
9. На територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на
територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської
Федерації екологічний податок не нараховується та не сплачується.
10. За 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за
об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у
власності фізичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться
(велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними
формуваннями Російської Федерації та за об’єкти житлової нерухомості, що
стала непридатною для проживання у зв’язку з збройною агресією Російської
Федерації.
11. Тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому
припинено або скасовано воєнний стан не нараховується та не сплачується
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за
об'єкти нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у
власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться
(велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними
формуваннями Російської Федерації.
12. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово
окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається
Кабінетом Міністрів України.
13. На період дії воєнного, надзвичайного стану платники податків мають
право подавати податкову декларацію та інші документи контролюючому
органу в паперовій формі.20
14. Кабінетові Міністрів України на період дії воєнного стану надано
повноваження
встановлювати
особливості здійснення

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 №2142.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-%D0%86%D0%A5#Text
20
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державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та
благополуччя тварин до вантажів із продуктами, живими тваринами,
вантажами з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами
нетваринного походження, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України.21 22
Наведемо декілька прикладів. В умовах воєнного стану місцеві бюджети Одеської
області за березень недоотримали 374,8 млн гривень. Фінансування видатків на
заробітну плату, енергоносії та інші захищенні видатки продовжуються в повному
обсязі, хоча в умовах воєнного стану місцеві бюджети, за березень, недоотримали
374,8 млн грн.
Підприємства харчової промисловості, сільськогосподарські, всі ринки оптової та
роздробної торгівлі в області працюють в повному обсязі, водночас, податки до
місцевого бюджету сплачують не всі. Більша частина громад не забезпечують
виконання планових показників по надходженням. Підприємців Одещини закликали
з розумінням поставитись до цієї проблеми і якщо їх бізнес увесь цей час працював
– не ухилятися від податків.
З метою забезпечення економного використання наявних фінансових ресурсів, було
проведено вибіркову перевірку в різних галузях бюджетної сфери. Як результат:
стало відомо, що деякі установи не працюють, в деяких працюють не всі працівники,
а інші виконують свої обов’язки дистанційно (при цьому даний факт не підтверджено
документально). Тому керівникам установ дали доручення забезпечити
виконання Постанови КМУ від 7.03.2022 № 221 та визначити розмір оплати часу,
або простою працівників, не нижче від 2/3 тарифної ставки встановленого
працівникові тарифного розряду (посадового окладу).
Під час селекторної наради, яку в режимі онлайн з головами районних державних
військових адміністрацій, міськими головами та головами громад провів Начальник
Одеської обласної військові адміністрації Максим Марченко, директор Департаменту
фінансів Марина Зінченко закликала підприємців сплачувати податки та
підтримувати економіку України.

3. ПОТЕНЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТІВ ГРОМАД ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
БОЙОВИХ ДІЙ

– ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ

Потенціал для аграрного розвитку, потенціали бюджетів після завершення бойових
дій будуть виходити та залежити від декількох показників, а саме:
-

які працюючі податкоутворюючі підприємства залишаться на відповідних
територіях;

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» від
01.04.2022 №2173. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-IX#Text
22
https://decentralization.gov.ua/news/14654
21
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-

якою буде потужність цих підприємств, відповідно і відрахування до
бюджетів;

-

який малий та середній бізнес буде розвивати свою діяльність, в тому числі
аграрну та в напрямку сільського розвитку;

-

які податки стануть бюджетоутворюючими для бюджетів місцевого
самоврядування (зараз призупинено сплату частини податків), якими
будуть ставки податків;

-

які напрямки стануть в пріоритеті по територіям (областям); господарства,
які були специфічні для одних областей можуть бути перенесені в інші,
відповідно буде зміщення і в частині надходження податків для бюджетів
та їх розподів;

-

необхідний розвиток сімейних фермерських господарств, державнокомунальної системи дорадництва;

-

треба розглядати можливість розвитку не тільки за рахунок бюджету
державного та місцевих (бюджетів місцевого самоврядування), а й
міжнародної гуманітарної допомоги.

Потенційний розподіл більш детально можна уявити ближче до завершення та після
бойових дій та повернення ном, які зараз призупинено змініми до Податкового та
Бюджетного кодексів України.

18 квітня 2022 року Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на
якій було розглянуто план післявоєнного відновлення та розвитку країни. У заході
взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр Денис
Шмигаль, заступники керівника Офісу Глави держави, члени уряду, керівництво
парламентської більшості та профільних комітетів Верховної Ради України. Як
проінформував Денис Шмигаль, план післявоєнного відновлення складається з
декількох частин, до його розробки долучилися міжнародні аудиторські компанії,
українські аналітичні центри, парламентські комітети та міністерства.
План передбачає відновлення України на нових принципах з використанням усіх
доступних ресурсів і можливостей. Зокрема, заплановано покриття матеріальних
збитків, завданих війною, відновлення зруйнованих інфраструктурних потужностей
16

та структурна модернізація української економіки, в тому числі розвитку аграрного
сектору та відновлення земель. Особливу увагу під час наради було акцентовано на
проведенні низки важливих економічних реформ. Також учасники зустрічі
обговорили перебіг європейської інтеграції та отримання Україною статусу
кандидата на вступ до Європейського Союзу.23

4. ПОТРЕБА В ДЕРЖАВНІЙ ПІДТРИМЦІ В КОНТЕКСТІ СІЛЬСЬКОЇ
МІСЦЕВОСТІ ТА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА (ОСНОВНІ НАПРЯМКИ)

У ряді існуючих нормативних документів Україні вже закріплено положення щодо
розвитку та підтримки сільських територій та аграрного виробництва, як то
Концепція розвитку сільських територій24
Аграрні перетворення, які відбулися в Україні за останні роки, дали змогу збільшити
валове виробництво сільськогосподарської продукції. Проте це не сприяло
соціально-економічному розвитку сільських територій та підвищенню рівня життя
сільського населення, тому існує потреба в комплексному підході до розв’язання
проблем розвитку сільських територій, в основу якого закладаються принципи
сталого розвитку.
Концепція окреслює головні пріоритети розвитку сільських територій та механізм
підготовки аграрного та сільського сектору держави до функціонування в умовах
зони вільної торгівлі з ЄС. Метою Концепції є створення необхідних організаційних,
правових та фінансових передумов для сільського розвитку шляхом: диверсифікації
економічної діяльності; збільшення рівня реальних доходів від сільськогосподарської
та несільськогосподарської діяльності на селі; досягнення гарантованих соціальних
стандартів і покращення умов проживання сільського населення; охорони
навколишнього природного середовища, збереження та відновлення природних
ресурсів у сільській місцевості; збереження сільського населення як носія української
ідентичності, культури і духовності; створення умов для розширення можливостей
територіальних громад села, селища для розв’язання існуючих в них проблем;
приведення законодавства у сфері сільського розвитку у відповідність із
стандартами ЄС.
Реалізація Концепції дасть змогу перемістити фокус аграрної політики держави з
підтримки аграрного сектору економіки на підтримку сільського розвитку поліпшення якості життя та економічного благополуччя сільського населення.
Реалізація Концепції розрахована на період до 2025 року.
Реалізація положень Концепції є актуальною зараз та набуде ще більшої
актуальності в повоєнний період (після війни). Шляхи і способи розв’язання проблем

https://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-naradu-shodo-pislyavoyennogo-vidnovlennya-k74401
24
Про схвалення Концепції розвитку сільських територій. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.09.2015р. №995-5 (із змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#Text
23
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та очікувані результати від реалізації Концепції необхідно буде переглянути та
внести корективи після завершення бойових дій.25

Щодо змін, які можуть бути внесені до Концепції:
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція. Тут
змінюються перелік проблемних питань, на вирішення яких
направляються положення Концепції – підтримка сільських територій,
аграрних господарств, переформатоваваного якісного наповнення
регіонів сільськогосподарськими підприємствами.
2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її
розв’язання. Наводяться основні причини погіршення соціальноекономічного та екологічного стану сільських територій. Аналіз причин
як не найбільший розділ оновленої Концепції в післявоєнний період.
Наводяться факти, проблеми, статистика (за наявності на той час),
результатів ведення воєнних (бойових) дій, перебування в тимчасовій
окупації, оточенні (блокувані). Тут було б доцільно спиратися на
офіційну інформцію органів влади, міжнародних спостерігачів.
3. Мета і строки реалізації Концепції. Мета зміниться також враховуючи
результати післявоєнної України, ведення воєнних (бойових) дій,
перебувають територіальних громад в тимчасовій окупації, оточенні
(блокувані), від порушення економічних процесів на сільських
територіях. Строки релізації Концепції також необхідно буде в новій
редакції закріпити, пропоється до обговорення - «період 2024 -2028
роки», можливо інший період «2024-2006 роки». Під визначені роки
необхідно визначити та Концепцією закріпити конкрутні результативні
показники, які мають бути досягнути в ході реалізації Концепції.
4. Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі
порівняльного аналізу. Сільський розвиток у подальшому
відбуватиметься за трьома варіантами26. Так от, після завершення
воєнних (бойових) дій, актуальність та оновлення їх збережеться із
корегуванням на умови в яких опиняться регіони України після
завершення цих, воєнних процесів. Звичайно варіанти, які містяться не
втратять актуальність, бо необхідне і посилення сформованих
тенденцій, продовження комерціалізації сільськогосподарського
виробництва,
що
супроводжується
поширенням
потужних
сільськогосподарських товаровиробників з їх низькою соціальною та
екологічною відповідальністю, і збільшення обсягів державної
підтримки
розвитку
сільського
господарства
та
соціальної
інфраструктури; декларування окремих соціально-економічних і
екологічних заходів, і диверсифікація сільської економіки, створенні
Про схвалення Концепції розвитку сільських територій. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.09.2015 №995-5 (із змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#Text
25

26

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#Text
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умов для забезпечення комплексного розвитку сільських територій в
інтересах суспільства, що передбачає раціональне формування
конкурентоспроможного багатогалузевого і багатоукладного сільського
господарства, диверсифікованої сільської економіки, сприятливого
середовища проживання на основі нарощування людського і
соціального капіталу та розвитку партнерства держави та бізнесу.

5. Шляхи і способи розв’язання проблем. Очікувані результати. Обсяг
фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для
реалізації Концепції. Ці розділи можуть бути доповненні та оновлені
інформацією, яка буде на момент розробки проекту нової редакції
Концепції через внесення змін через викладення у новій редакції (як
варіант) з додаванням нових джерел фінансування та показників
реалізації Концепції. Робота над оновленням Концепції новий і окремий
етап щодо розвитку сільських територій, аграрного сектору в
післявоєнний період.

Тут зауважемо лише той факт, що 17 травня 2022 року Президентом України
Володимиром Зеленським підписано Указ «Про продовження строку дії воєнного
стану в Україні» за номером 341/2022. В якому йдеть про продовження строку дії
воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90
діб. Це факт і події, які відбуватимуться в цей період, будуть також не на користь
територіальним громадам, аграрному сектору, стану бюджетів місцевого
самоврядування, плюс прогнози від Міністра фінансів України Сергія Марченка.
На виконання Концепції розвитку сільських територій затверджений план заходів з
реалізації Концепції розвитку сільських територій, який також необхідно буде з
корегувати після завершення бойових дій на території України та виконувати.
Центральним та місцевим органам виконавчої влади щороку до 1 квітня інформувати
Міністерство аграрної політики та продовольства про стан виконання плану заходів,
затвердженого цим розпорядженням, для подання до 15 квітня Кабінету Міністрів
України узагальненої інформації.27

Щодо підтримки під час проведення в Україні бойових дій.
Програма релокації бізнесу: 500 підприємств евакуювали в більш безпечніші регіони.
Станом на 5 травня вже 500 підприємств скористалися урядовою програмою
релоксації бізнесу в більш безпечніші регіони України. З них 300 вже працюють, 122
передано на транспортування. Це урядова програма, яку запустили на початку
березня, її учасником може стати будь яка компанія, яка подала заявку на сайті
«Прозорро. Продажі».

27

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій. Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 №489-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2017%D1%80#Text
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Перевезення відбувається трьома способами: самостійно, силами «Укрзалізниці»,
силами «Укрпошти», яка відповідає за підвезення обладнання до залізничної станції,
а також забезпечує оперативне проходження блокпостів, оформлення транспортних
накладних.
Заявки можуть подати, як підприємства які потребують переміщення, так і компанії,
які готові надати для цього приміщення та інші активи.
Переїхати можно в дев’ять областей: Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську,
Тернопільську, Хмельницьку, Черновицьку, Вінницьку та в південну частину
Волинської та Рівненської.
Вже там місцеві органи влади контактують з підприємством, разом шукають вріанти
розміщення виробничий потужностей, вирішують питання оренди, підключення
мереж, розміщення персоналу та членів родин.
За інформацією Херсонської обласної державної адміністрації (19.04.2002 року) для
підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної
кампанії Ощадбанк пропонує аграріям кредитування в рамках двох державних

програм.
Так, згідно з умовами програми «Доступні кредити «5-7-9%» до 31 травня 2022 року
ставка для агроклієнта становитиме 0%, строк кредитування – 6 місяців, сума
кредиту – до 60 млн грн. Основним забезпеченням може виступати державна
гарантія в обсязі до 80% кредиту, що надається в рамках програми державних
гарантій на портфельній основі.
Детально з умовами кредитування можна ознайомитися
https://www.oschadbank.ua/credit/579 або у відділенні банку.28

за

посиланням:

Також сайт Одеської обласної державної адміністрації містить інформацію про
Програму підтримки агропромислових підприємств з детальною інформаціє про
умови та необхідний пакет документів.29

12 квітня 2022 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Питання надання
підтримки для фінансування сільськогосподарських товаровиробників для
проведення сільськогосподарської діяльності в умовах воєнного стану» про
спрямування коштів на підтримку сільськогосподарських товаровиробників для
проведення сільськогосподарської діяльності та інших суб’єктів господарювання в
умовах воєнного стану в межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».
У березні ц.р. для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою
забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації
підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд вніс низку змін до
Програми «Доступні кредити 5-7-9%». Завдяки цим змінам суттєво спрощено умови
кредитування підприємництва, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів
під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.

https://www.facebook.com/100064555155257/posts/351124633716039/
https://oda.odessa.gov.ua/v-oshhadbanku-startuvala-programa-pidtrymky-agropromyslovyhpidpryyemstv/
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Прийнятою сьогодні постановою передбачено виділення 2 326 382,22 тис. грн для
реалізації зазначених змін щодо пільгового або безвідсоткового кредитування
підприємців сільськогосподарської галузі у межах Програми «Доступні кредити 5-79%». У разі необхідності Мінфін буде ініціювати збільшення видатків на державну
підтримку і розвиток мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП) у рамках
Програми.
Розвиток ММСП, особливо сільськогосподарських підприємств, від успіху яких
залежить продовольча безпека нашої країни, є одним із пріоритетних напрямів
діяльності Уряду. Така підтримка реалізується, у тому числі, завдяки ініційованій
Президентом України Володимиром Зеленським Програмі «Доступні кредити 5-79%».

Довідково: Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» розпочала роботу в
лютому 2020 р. Механізм державної підтримки передбачає часткову або повну
компенсацію відсотків за банківськими кредитами суб’єктам підприємництва за
участі Фонду розвитку підприємництва (ФРП), діяльність якого координує
Міністерство фінансів України.
На сьогодні ФРП уклав угоди про співробітництво з 42-ма банками. Всього з моменту
старту Програми представники ММСП отримали від уповноважених банків 36 213
кредитів на загальну суму 93,6 млрд грн (станом на 11.04.2022 р.)30

5. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД (СТАН НАПОВНЕННЯ
БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА РАХУНОК АГРАРНОГО
ВИРОБНИЦТВА І ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ (РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЕКСПЕРТА)

1. Валовий внутрішній продукт держави знизився майже на 50 відсотків.
Аграрний сектор вибуває з обороту в державі сьогодні, це сектор, який
лишається експорту (наприклад, до Німеччини).
2. Країни-партнери стурбовані загрозами, які виникли для глобальних
продовольчих ринків внаслідок війни росії проти України31. Необхідно оцінити
збитки, заподіяні сільському господарству та продовольчому сектору України,
а також вартість робіт з реконструкції та відновлення, та розробити
короткострокові, середньострокові та довгострокові плани щодо усунення
наслідків війни в Україні для забезпечення продовольчої безпеки, включаючи
заходи реагування на надзвичайні ситуації, допомога у відновленні та

На реалізацію пільгового кредитування сільського господарства Уряд спрямував більше 2,3 млрд
грн.
https://www.mof.gov.ua/uk/news/na_realizatsiiu_pilgovogo_kredituvannia_silskogo_gospodarstva_uriad_
spriamuvav_bilshe_23_mlrd_grn-3402
31
https://minagro.gov.ua/news/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku-peredbachayeveliki-zagrozi-dlya-globalnih-prodovolchih-rinkiv-vnaslidok-vijni-ulrik-knudsen
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підвищенні стійкості країн, найбільш постраждалих у регіоні, особливо у
регіоні Чорного моря, Центральної Азії, Кавказу та Західних Балкан32.
3. До цього часу посівна компанія зазвичай завершувалася; внесення добрив та
обробка полів також лишається зараз не на відповідному рівні. Аграрії, які
мали змогу закупитись насінням, пальним та засобами захисту рослин, до
початку війни, не мають суттєвих проблем із посівною і не змінюють структуру
посівів. Сприяє працювати в полях аграріям і погода, проте гостро стоїть
проблема відсутності ефективних опадів і відповідної вологи в посівному шарі
ґрунту. Але, все одно, країна не отримує ті врожаї на які могла б
розраховувати. Зараз вже гостро постає проблема відсутності пального в
державі (це також впливає на бюджети територіальних громад – акцизний
податок з пального ввезеного або виробленого в Україні).
4. Які податки стануть бюджетоутворюючими для бюджетів місцевого
самоврядування (зараз призупинено сплату частини податків), якими будуть
ставки податків – їх можна запровадити мінімальними на етапі відбудови
держави. Надходження від основних податків, які закріплені за місцевим
самоврядуванням, зараз зменшено або, взагалі, призупинено.
5. Які напрямки стануть в пріоритеті по територіям (областям); господарства, які
були специфічні для одних областей можуть бути перенесені в інші,
відповідно буде зміщення і в частині надходження податків для бюджетів та
їх розподіл.
6. Перегляд переліку податків та зборів щодо наповнення бюджетів місцевого
самоврядування, запровадження нових. Перегрупування в залежності від
області – що було специфічно для одних областей в аграрному секторі після
завершення бойових дій це вже може не бути в пріорітеті (наприклад
Херсонська, Харківська області).
7. Що стане необхідним для сільських територій, для аграрного сектору після
завершення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації,
оточенні (блокувані), так це необхідність оновлення, збирання, ведення у
подільшому ститистики по агровиробництву (перегляд існуючих форм
державної статистичної інформації, внесення змін та доповнень, розробка
нових більш адаптованих форм), це може бути одним з напрямків роботи
проекту у співпраці з Держстатом України.
8. Постане необхідність розвитку нових форм ведення сільського господарства,
розвитку аграрного сектору з вивченням досвіду європейських країн
(наприклад, Німеччини), розвиток дорадництва, запровадження нових форм
господарювання.
9. Територіальні громади, аграрні підприємства, відповідні відомства
потребуватимуть консультацій по підтримці та співпраці в новому форматі
розвитку держави. Це може бути одним з напрямків роботи проекту.
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10. Аграрні підприємства, громади потребуватимуть нових технологій, оновленої
техніки, можливо, нових культур для вирощювання, кооперації.
11. Необхідно врахувати нормативні документи, які прийнятті (Указ Президента
від 17.05.2022 року) та можуть бути прийняті в період реалізації відповідних
заходів та пошуку нових, можливих форм розвитку сільських територій та
агросектору в Україні.
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