
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ

____________ 2018 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України щодо підтримки розвитку зеленого туризму

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 
агропромислового комплексу і земельних відносин та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України щодо підтримки розвитку зеленого туризму, що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин 
(В.Барцьось) та з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення_ сесії обласної Ради 

7 скликання в ід ___________  2018 року №

Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України щодо підтримки розвитку зеленого туризму

Важливою проблемою економіки та держави загалом є сильне відставання 
та незбалансованість у розвитку сільських територій. Особливо це важливо для 
областей із високою часткою сільського населення, як, наприклад, Вінницька 
область. Дана проблематика обумовлюється низкою факторів: демографічні 
(виїзд сільських жителів до міст), економічні (недостатня кількість робочих 
місць, низький рівень заробітних плат у сільській місцевості, недостатній рівень 
розвитку підприємництва), соціальні (незадовільна якість соціальних процесів 
на селі).

Ключовими на наш погляд, є економічні фактори, оскільки саме наявність 
достатньої кількості робочих місць із гідною оплатою праці та сприятливі умови 
для ведення підприємницької діяльності в сільській місцевості стануть тими 
чинниками, що стимулюватимуть розвиток сільських територій.

Традиційними для сільських територій видами економічної діяльності є 
сільське господарство і пов’язані із ним галузі. Однак, як показує досвід 
розвитку села в Україні протягом останніх десятиліть, без диверсифікації 
структури економіки на рівні сіл і селищ, неможливо буде створити умови для їх 
збалансованого розвитку. Адже наявні на сьогодні форми господарювання на 
селі більше орієнтовані на капіталоємні виробництва, що не потребують великої 
кількості зайнятих.

Одним із напрямів диверсифікації економіки на рівні сільських територій, 
який протягом останнього часу набирає обертів в Україні є сільський зелений 
туризм. Розвиток сільського/зеленого туризму для області є одним із видів 
самозайнятості населення, який підвищує роль краєзнавства, поєднує елементи 
активної діяльності і відпочинку, відтворює життєве середовище, наближене до 
природи. Зважаючи на сучасний стан соціально-економічного розвитку 
сільських територій, першочергове значення має соціальний аспект цієї 
діяльності і сільський/зелений туризм розглядається як один із засобів 
отримання доходів сільським населенням, як компонент комплексного розвитку 
сільських територій і сільської інфраструктури, а також як один із чинників 
стратегії подолання бідності у сільській місцевості.

Однак, для стимулювання подальшого розвитку зеленого туризму, потрібно 
створити належні умови, зокрема на законодавчому рівні. Наразі, на розгляді у 
Верховній Раді України знаходяться 2 законопроекти, які можуть надати 
суттєвий поштовх для розвитку галузі. Зокрема:

-Законопроект № 2232а «Про внесення змін до Закону України «Про 
особисте селянське господарство», який визначає правові основи діяльності у 
сфері зеленого туризму як право членів особистого селянського господарства 
добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського



зеленого туризму, а саме послуги з розміщення (проживання) не більше ніж на 
10 місць, харчування, а також організації дозвілля й заходів, пов’язаних із 
використанням майна особистого селянського господарства, місцевими 
звичаями і традиціями гостинності. Окрім того, законопроект передбачає 
механізми забезпечення державної підтримки цієї форми діяльності сільських 
мешканців шляхом організації для них фахової підготовки та перепідготовки 
членів особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого 
туризму;

-Законопроект №7400 «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування доходів, отриманих у сфері сільського зеленого туризму», 
яким передбачено, що доходи, отримані від надання послуг з розміщення 
(проживання) і харчування у сфері сільського зеленого туризму, 
оподатковуються згідно з правилами цього пункту щодо оподаткування доходів 
від продажу власної продукції тваринництва. Водночас, згідно чинної редакції 
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, 
доходи, одержані від продажу власної продукції тваринництва не є предметом 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб, якщо їх сума сукупно за рік 
не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року.

Враховуючи вищезазначене, з метою стимулювання розвитку зеленого 
туризму як одного ключових драйверів розвитку економіки в сільських 
територіях, ми депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання, вважаємо за 
необхідне внести зазначені вище законопроекти на розгляд найближчої осінньої 
сесії Верховної Ради України.

Схвалено на _сесії обласної Ради 
7 скликання 2018 року


