
  
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    
 17.02.2022 року  с.Боратин            № 27/1.2         

 

 
Про економічні розрахунки застосування Закону України 

 від 30.11.2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» в частині оподаткування 
агросектору територіальної громади 

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою організації своєчасної та ефективної роботи щодо збору 

інформації, пункту 24 частини першої  статті 26 та статті 69 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 
 1. Начальнику відділу земельних ресурсів сільської ради, кадастру і 

екологічної безпеки  Боратинської сільської ради (Ярослав САЧЕНОК) до   

10 березня 2022 року провести повну інвентаризацію земельних ресурсів 
сільськогоподарських угідь власників/орендарів,  які знаходяться в межах та  

за межами населених пунктів територіальної громади, визначивши при цьому 

їх нормативно-грошову вартість за наступними групами платників податків: 

 - юридичних осіб власників/орендарів земельних ділянок - платників 
податку на прибуток; 

 - юридичних осіб власників/орендарів земельних ділянок - платників 

єдиного податку; 

 - фізичних осіб - підприємців власників/орендарів земельних ділянок  
 - платників єдиного податку; 

 - фермерських господарств – юридичних осіб власників/орендарів 

земельних ділянок - платників єдиного податку; 
 - фізичних осіб власників/орендарів земельних ділянок. 

 

 2. Начальнику відділу фінансів Боратинської сільської ради (Ганна 

РАДЧУК): 
 2.1. на підставі результатів інвентаризації ресурсів 

сільськогоподарських угідь до 1 квітня 2022 року здійснити економічні 

розрахунки прогнозних сумарного обсягів мінімального податкового 
зобов’язання та різниці із сплати податків, зборів та інших платежів, 



передбачених Законом України №№ 1914-IX та внести пропозиції щодо 

перегляду ставок оподаткування; 

 
 2.2. спільно з  відділом земельних ресурсів сільської ради, кадастру і 

екологічної безпеки  Боратинської сільської ради (Ярослав САЧЕНОК) 

сформувати реєстр платників земельного податку, оренди землі, нерухомого 

майна, відмінне від земельної ділянки;  
 

 2.3. провести звірку платників податків з Головним управлінням ДПС 

у Волинській області (Людмила АРЕНДАРЧУК)  в розрізі кожного податку.  
 

 3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 
Сільський голова        Сергій ЯРУЧИК 

                                           

Ганна Радчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 
«____»____________2022 р. 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Начальник відділу відділу земельних 
ресурсів сільської ради, кадастру 

і екологічної безпеки      Ярослав САЧЕНОК 

 

«____»____________2022 р. 
 

 

Начальник відділу 
організаційно-правового 

забезпечення       Богдана МАКАРЧУК 

 

«____»____________2022 р. 
 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ:  

 

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 
«____»____________2022 р. 

 

 
 

Начальник відділу відділу земельних 

ресурсів сільської ради, кадастру 

і екологічної безпеки      Ярослав САЧЕНОК 
 

«____»____________2022 р. 
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