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ЩО МОЖЛИВО ЗАПРОПОНУВАТИ ІНВЕСТОРУ ДЛЯ 
ЗВЕРНЕННЯ ЙОГО УВАГИ ДО СВОЄЇ ТЕРИТОРІЇ?  

ГРОМАДИ 

ІНОЗЕМНІ 

ВІТЧИЗНЯНІ 

ІНВЕСТОРИ 

ТОВ, ФОП, ФГ, кооперативи 



ПРЕФЕРЕНЦІЇ 

Переваги, надані підприємствам, організаціям  

для підтримки певних видів діяльності 

Зниження 

митних зборів 

Звільнення від  

деяких платежів 
Особливий митний 

режим 

Зниження податків Надання кредитів 

на вигідних умовах 

Особливий бюджетний 

режим валютного 

регулювання 
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ВИДИ ПРЕФЕРЕНЦІЙ 

МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ 

Опосередковані 

Прямі Податки та збори 

Митні платежі 

Пільгові державні кредити 

ГРОМАДИ 

РЕГІОНУ 
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ДЕРЖАВНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПДФ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ 

ВВІЗНИМ МИТОМ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ 

ПРИБУТКУ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ, 

НА ПРИБУТОК, ВВІЗНОГО МИТА, 

ЗМЕНШУВАТИ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ПОДАТКУ ТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ  

Податковий Кодекс України 

• Митний Кодекс України 

• ЗУ «Про індустріальні парки» 

• ЗУ «Про режим іноземного  інвестування» 

• ЗУ «Про розвиток літакобудівної  

промисловості» 

• Податковий Кодекс України 

• ЗУ «Про розвиток літакобудівної 

промисловості» 

• Закон України «Про державну підтримку 

інвестиційних проєктів  

зі значними інвестиціями» 

Більш детальна інформація у додатку 
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ВИДИ ПРЕФЕРЕНЦІЙ 

Опосередковані Прямі 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ТА НАПРЯМКІВ  

РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НАДАННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ  

Програма розвитку Стратегія 

ГРОМАДИ 

РЕГІОНУ 
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ПРЯМІ МІСЦЕВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 

• Єдиний податок; 

• Податок на нерухомість; 

• Транспортний податок; 

• Податок на землю;  

• Збір за місця для паркування 

транспортних засобів; 

• Туристичний збір; 

• Плата за оренду землі. 

Податкове стимулювання і порядок його застосування може бути щорічно визначено 

рішенням про встановлення місцевих податків і зборів. Фактично майже за всіма місцевими 

податками та зборами місцева влада має право визначати пільги з податку та ставки, але 

тільки в межах тих положень і граничних розмірів, що передбачені нормами Податкового 

Кодесу України. 

• Єдиний податок; 

• Податок на нерухомість; 

• Податок на землю;  

• Плата за оренду землі. 

Перелік місцевих податків  

і зборів, які встановлює ОМС:  

Можливості надавати податкові 

преференцій в рамках діючих 

граничних ставок: 

ГРОМАДИ 

РЕГІОНУ 
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ПРЯМІ МІСЦЕВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 
www.dia.dp.gov.ua 

Вид місцевих 
податків і зборів 

Можливості встановлювати ставки податків Можливості надавати податкові преференцій 

Єдиний податок  

Встановлення ставок податку, нижчих за 
максимальний розмір, визначений ПКУ, для І та ІІ 
груп платників єдиного податку, які провадять певні 
види господарської діяльності. (ст. 293 ПКУ) 

 І групи не більше 10 відсотків розміру прожиткового 
мінімуму; 

 ІІ груп не більше 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати. 

Єдиний податок  Петриківська ТГ Обухівська ТГ Любимівська ТГ Миколаївська ТГ 

І група 10% 10% 10% 10% 

ІІ група 20% 20% 17% 15% 



ПРЯМІ МІСЦЕВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 
www.dia.dp.gov.ua 

Вид місцевих 
податків і зборів 

Можливості встановлювати ставки податків Можливості надавати податкові 
преференцій 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 

 Встановлення для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості ставок 
податку, нижчих від граничного рівня, визначеного ПКУ.  

 Встановлення диференційованих ставок податку для об’єктів 
нежитлової нерухомості, залежно від місця розташування (зональності). 

    (ст.266.5 ПКУ). 

 До 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, 
за 1 м². 

Податок на нерухоме майно Петриківська  ТГ Обухівська ТГ Любимівська ТГ Миколаївська ТГ 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 0,6-1,5% 0,75-1% 1,5% 1% 

Будівлі офісні 0,6-1% 0,5-1% 0% 0,5% 

Будівлі торговельні 1,2-1,5% 0,75-1% 1,5% 0,75%-1% 

Будівлі промислові 0,4% 0% 0% 0% 

Будівлі сільськогосподарського 
призначення 

0,6% 0-0,5% 1,5% 0% 



ПРЯМІ МІСЦЕВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 

Приклади успішних практик у сфері корпоративної соціальної відповідальності є компаній 

www.dia.dp.gov.ua 

Вид місцевих 
податків і зборів 

Можливості встановлювати 
ставки податків 

Можливості надавати податкові преференцій 

Земельний податок  Встановлення ставок податку, нижчих 
за максимальний розмір визначений 
ПКУ.   (ст.266.5 ПКУ). 

 За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 
місцезнаходження):  від 0,1 до 12%. (за цільовим призначенням) 

 За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не проведено: від 0,1 до 5%. (за цільовим призначенням) 

 Вилучення з об’єкта оподаткування певних категорій земельних ділянок. 

Земельний податок Петриківська ТГ Могилівська ТГ Царичанська ТГ Китайгородська ТГ 

Промислові землі 3-5% 1-12% 3-5% 0,3-5% 

Сільськогосподарські землі 1-5% 0,3-3% 1% 0,3-5% 



ПРЯМІ МІСЦЕВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 

Приклади успішних практик у сфері корпоративної соціальної відповідальності є компаній 

www.dia.dp.gov.ua 

Вид місцевих 
податків і зборів 

Можливості встановлювати ставки податків Можливості надавати податкові преференцій 

Орендна ставка 
землі 

 Встановлення ставок орендної плати, нижчих за 
максимальний розмір визначений ПКУ. (п. 288.5 ст. 288 
ПКУ) 

 До 12 %  від нормативної грошової оцінки 

Орендна ставка землі Петриківська ТГ Могилівська ТГ Царичанська ТГ Китайгородська ТГ 

Промислові землі 5% 3-9% 9% 3% 

Сільськогосподарські землі 5% 3-5% 6% 3-6% 



ОПОСЕРЕДКОВАНІ МІСЦЕВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО 

БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

КУЛЬТУРНОЇ 

ІНФРАСТРУТКТУРИ 

РОЗВИТОК ДОРОЖНОЇ ТА 

ІНЖЕНЕРНОЇ 

ІНФРАСТРУТКТУРИ 

РОЗВИТОК КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРОЗОРІСТЬ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

ТА ОБ’ЄКТАМИ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ (ЦНАП) 

ГРОМАДИ 

РЕГІОНУ 
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ОПОСЕРЕДКОВАНІ МІСЦЕВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 

РОЗРОБКА КАРТ-СХЕМ 

СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД АПОСТОЛІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

МИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

ТРОЇЦЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

ВЕРБКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
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МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:  
УКРАЇНА 

Органи місцевого самоврядування можуть на договірній основі об’єднують свої 
ресурси та зусилля для вирішення загальних проблем розвитку 

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» 

694 Станом на 31.05.2021 

Основні форми співробітництва  

• будівництво; 

• реконструкція полігонів ТПВ; 

• збір, сортування та переробка ТПВ; 

• водопостачання; 

• спільний ремонт та утримання доріг, закладів здоров'я, освіти, культури; 

• створення спільних комунальних підприємств; 

• реалізація спільних соціально-економічних проєктів.  

Реєстр про співробітництво 

територіальних громад 

ДОГОВОРІВ ПІДПИСАНО  

http://bit.ly/AgreementsReg 
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МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: 
ДНІПРОПЕРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 У Дніпропетровській області реалізуються 18 договорів про співробітництво, а саме: спільне утримання закладів та підприємств у сфері освіти, 

культури, охорони здоров’я, надання адміністративних послуг.  

 

 З них 4 договори про співробітництво реалізуються у Дніпровському районі: 

 

 Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) комунального закладу «Слобожанська школа 

естетичного виховання Слобожанської селищної ради». 

Між смт Слобожанське  та м. Підгородне 

 

 Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту  

«Наданеня адміністративних послуг». 

Між смт. Слобожанське та смт. Обухівка 

 

 Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Наданеня адміністративних послуг». 

Між с. Олександропіль та смт. Слобожанське 

 

 Договір про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань у сфері інклюзивної освіти. 

Між смт. Солоне,  смт. Новопокровка, с. Святовасилівка, с. Новоолександрівка та с. Сурсько-Литовське. 

 
 

 

РЕАЛІЗУЄТЬСЯ 18  

ДОГОВОРІВ 

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

територіальних громад у 

формі спільного фінансування 

(утримання) комунального 

закладу «Слобожанська 

школа естетичного виховання 

Слобожанської селищної 

ради».  

Між смт Слобожанське  та 

м. Підгородне 

територіальних громад у 

формі реалізації спільного 

проекту «Надання 

адміністративних послуг». 

Між смт. Слобожанське та 

смт. Обухівка 

територіальних громад у 

формі спільного фінансування 

(утримання) комунального 

закладу «Слобожанська 

школа естетичного виховання 

Слобожанської селищної 

ради». 

Між смт Слобожанське  та 

м. Підгородне 

територіальних громад у 

формі реалізації спільного 

проекту  

«Надання адміністративних 

послуг». 

Між смт. Слобожанське та смт. 

Обухівка 

Договір про  

співробітництво  
Договір про  

співробітництво  
Договір про  

співробітництво  
Договір про  

співробітництво  

Інші райони 
області 

Дніпровський 
район 

14 4 

• спільне утримання закладів та підприємств у сфері освіти; 

культури; 

• охорони здоров’я; 
• надання адміністративних послуг. 

www.dia.dp.gov.ua 



Концепція корпоративної соціальної відповідальності в контексті бізнесу означає, що фірма/ 

компанія функціонує для досягнення своїх фінансових цілей і крім цього допомагає суспільству.  

ПРОЄКТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Компанії надають органам місцевої влади допомогу в розробці планів економічного розвитку 

міст задля підвищення їх інвестиційної привабливості, а також фінансову підтримку у сферах 

освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, енергоефективності, екології, розвитку місцевої 

інфраструктури  і місцевого бізнес-середовища  

Приклади успішних практик у сфері корпоративної соціальної відповідальності компаній 

www.dia.dp.gov.ua 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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