
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

Проект

2020 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до Земельного кодексу України

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, з питань агропромислового комплексу і 
земельних відносин, з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв’язків з громадськістю, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України щодо внесення змін до Земельного кодексу України 
(додається).

2. Надіслати звернення до Верховної Ради України.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), з 
питань агропромислового комплексу і земельних відносин (Василишен В.М.) і з 
питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та 
зв’язків з громадськістю (Бородій О.І.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток до рішення __сесії
обласної Ради 7 скликання від 
_____________ 2020 року №__

Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради 
України щодо внесення змін до Земельного кодексу України

З початком російської окупації Криму, та частини територій Донецької і 
Луганської областей, серед учасників бойових дій, ветеранів війни, волонтерів - 
захисників Української державності, різко зросла кількість осіб з інвалідністю. Ця 
категорія, ще вчора в більшості активні, повносправні, підприємливі, патріотичні 
громадяни України, змушена повністю змінити свій звичний спосіб життя і 
пристосуватися до нього у статусі -  особи з інвалідністю внаслідок війни.

Держава надає різноманітні пільги і преференції учасникам бойових дій, 
учасникам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, та намагається всіляко 
сприяти поверненню цих категорій громадян до мирного життя. Нажаль, 
працевлаштуватися таким категоріям важче ніж іншим, тому вони об'єднуються в 
громадські організації і створюють при них підприємницькі структури, а це робочі 
місця і кошти на розвиток своїх організацій.

Однак, створені таким організаціями, що об’єднують ветеранів війни, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, не завжди мають достатньо ресурсів для того, щоб на 
початковому етапі свого функціонування мати змогу на рівних конкурувати з 
іншими суб’єктами господарювання.

Тому актуальним питанням як економічної, так і соціальної політики держави 
є підтримка підприємств, які засновані об’єднаннями ветеранів війни, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни. В такий спосіб держава може одночасно досягати 
декілька важливих цілей: стимулювати створення нових робочих місць, збільшення 
надходження податків і зборів до бюджетів різних рівнів, інтеграція зазначеної 
категорії осіб до мирного життя, зменшення навантаження на фонди соціального 
страхування.

Одним з актуальних напрямків підтримки таких підприємств є надання на 
пільгових умовах права користування земельними ділянками державної та 
комунальної власності.

В зв’язку з цим, просимо внести зміни до частини 2 статті 134 Земельного 
Кодексу України «Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи 
комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних 
торгах)», доповнивши її абзацом наступного змісту:

«надання земельних ділянок громадським організаціям, установам, 
організаціям, підприємствам, які утворені (працюють) учасниками бойових дій, 
ветеранами війни, особами з інвалідністю внаслідок війни, та прирівняними до них 
особами, з метою забезпечення зайнятістю (робочими місцями) учасників бойових 
дій, ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, та прирівняних до них 
осіб, для організації господарської діяльності».


