
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 14 травня 2019 року                                                               № 93/11

Про лист Рахункової палати України стосовно результатів
аудиту ефективності виконання повноважень органами 
державної влади Хмельницької та Чернівецької областей 
щодо повноти та своєчасності сплати податків та інших
надходжень до державного бюджету суб’єктами 
господарювання у сфері лісового господарства

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. до Комітету з
питань  екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації  наслідків
Чорнобильської катастрофи надійшов лист Рахункової палати України стосовно
результатів  аудиту  ефективності  виконання  повноважень  органами  державної
влади  Хмельницької  та  Чернівецької  областей  щодо  повноти  та  своєчасності
сплати  податків  та  інших  надходжень  до  державного  бюджету  суб’єктами
господарювання у сфері лісового господарства.

У висновках Рахункової палати зазначається, що через неналежний контроль
Державного агентства лісових ресурсів України і Державної фіскальної служби
України їх територіальними органами у Хмельницькій і Чернівецькій областях
не  забезпечено  ефективне  виконання  повноважень  у  частині  контролю  за
дотриманням законодавства з питань ведення лісового господарства суб’єктами
господарювання у зазначеній сфері, а також не здійснено контроль за повнотою
та своєчасністю сплати податків та інших надходжень до державного бюджету
такими суб’єктами за результатами господарської діяльності.

Протягом  2017  року  і  І-II  кварталів  2018  року  на  підставі  наказів
Держлісагентства (більше 350) в цілому по Україні державними підприємствами
північних та західних областей безоплатно передано державним підприємствам
південних  та  східних  областей  34,1  тис.  м3 лісопродукції  на  загальну  суму
46,3  млн грн  (з  ПДВ).  Проте  такі  управлінські  рішення Держлісагентства  не
сприяли  суттєвому  покращенню  фінансового  стану  державних  підприємств
південних областей, а державними підприємствами північних областей втрачено
можливість  отримати  реальні  доходи,  що  створило  ризики  недоотримання



державним бюджетом, за розрахунками, 2,8 млн грн по Хмельницькій і 0,5 млн
грн Чернівецькій областях та 36,8 млн грн в цілому по Україні.

Рахункова  палата  зазначила,  що  через  неналежний  контроль
Держлісагентства Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського
господарства  не  дотримано  вимог  нормативно-правових  актів  при  видачі
сертифікатів  про  походження  лісоматеріалів  та  виготовлених  з  них
пиломатеріалів,  внаслідок  чого  існують  ризики  порушення  експортерами
Митного кодексу України щодо подання Чернівецькій митниці ДФС як підстави
для  переміщення  товарів  підроблених  документів  чи  документів,  одержаних
незаконним  шляхом,  або  таких,  що  містять  неправдиві  відомості  про
найменування та вагу товарів.

Аудитом встановлено, що в 142 випадках постійними лісокористувачами або
взагалі не підтверджено відпуск лісопродукції, зазначеної в сертифікатах, або її
кількість  та  сортиментний  склад  не  відповідали  товарно-супровідним
документам;  у  98  випадках  сертифікати  видано  різним  суб’єктам
господарювання  на  підставі  однакових  товарно-транспортних  накладних,
отриманих на одну й ту саму партію лісопродукції.

За  висновком  Рахункової  палати,  в  Україні  не  забезпечено  створення
ефективної,  прозорої  і  регульованої  загальнодержавної  системи  обліку  та
ведення лісового господарства. Відсутня належна взаємодія та координація дій
органів  державної  влади  в  частині  обміну  інформацією.  Відсутні  державні
стандарти, які б визначали чіткі вимоги до якості деревини (зокрема, деревини
паливної), що створюють передумови для заниження її сортиментного складу та
у подальшому – вартості деревини.

Міністерство  аграрної  політики  та  продовольства  України  у  своєму  листі
повідомило,  що  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від  16.10.2015  №  826  «Деякі  питання  видачі  сертифіката  про  походження
лісоматеріалів  та  виготовлених  з  них  пиломатеріалів»  сертифікати  про
походження  лісоматеріалів  та  виготовлених  з  них  пиломатеріалів,  видані
відповідно  до  Тимчасового  порядку  видачі  сертифіката  про  походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних
операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
№ 1260, є дійсними до прийняття Порядку видачі сертифіката про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів,  передбаченого статтею 3
Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів
підприємницької  діяльності,  пов’язаної  з  реалізацією  та  експортом
лісоматеріалів».

Відповідно  до  наказу  Державного  підприємства  «Український  науково-
дослідний і  навчальний центр проблем стандартизації,  сертифікації та  якості»
від  14.12.2015  №  184  з  01  січня  2019  року  скасовується  дія  міждержавних
нормативних документів, зокрема і тих, якими встановлювались розмірно-якісні
характеристики  лісоматеріалів  круглих  та  дров  паливних.  На  заміну  ним
затверджені  стандарти  класифікації  за  якістю  для  хвойних  і  листяних
лісоматеріалів, а також класифікації за розмірами для листяних та хвойних порід,
які гармонізовані з європейськими стандартами.
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Щодо розроблення механізму (порядку) донарахування/перерахунку рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів Мінагрополітики зазначило,
що  платники  рентної  плати  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  в
частині  деревини,  заготовленої  в  порядку  рубок  головного  користування,
подають  до  контролюючих  органів  розрахунок,  встановлений  додатком  8  до
Податкової  декларації  з  рентної  плати,  форма  якої  затверджена  наказом
Міністерства  фінансів  України  від  17.08.2015  №  719  (далі  –  Податкова
декларація).

Зазначений розрахунок містить рядок 5.3 «донарахована сума рентної плати»,
у якому лісокористувач зазначає донараховану суму за деревину, заготовлену в
порядку  рубок  головного  користування,  у  разі  перерахунку  рентної  плати  за
дров’яну  деревину  для  технологічних  потреб,  за  ліквід  з  крони,  порубкові
залишки,  що  підлягають  використанню,  за  перевищення  загальної  кількості
фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею ніж на
10  %  зазначеної  в  лісорубному  квитку  внаслідок  виправлення  технічних
помилок,  анулювання  лісорубного  квитка  у  зв’язку  з  вилучення  земель  для
інших  потреб,  за  надання  відстрочки  на  заготівлю  та  вивезення  деревини,  а
також за додаткове продовження вивезення деревини відповідно до Податкового
кодексу України.

Державна  фіскальна  служба  України  у  своєму  листі  повідомила,  що
підготовлено  проект  змін  до  Податкової  декларації  та  пропонує  виконати
апробацію  зазначеного  проекту  на  декількох  державних  лісогосподарських
підприємствах.

Міністерство  фінансів  України  у  своєму  листі  зазначає,  що  питання
забезпечення  Державної  фіскальної  служби України відповідною інформацією
щодо рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів врегульовано
та відсутня необхідність розробки механізму донарахування/перерахунку цього
податку.

Також Мінфін повідомив,  що питання деталізації  способів  рубок,  за  яким
деревина  заготовлюється,  в  тому  числі  і  під  час  вибіркових  рубок  головного
користування,  не  вимагає  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України,
оскільки є нормою галузевого законодавства.

Держлісагентство у своєму листі  інформує Комітет, що для забезпечення
дієвого  контролю  за  територіальними  органами  у  частині  виконання  вимог
нормативно-правових актів щодо спеціального використання лісових ресурсів і
видачі  лісорубних  квитків,  Держлісагентством  розробляється  проект  наказу
Мінагрополітики  «Про  затвердження  Правил  обліку,  зберігання,  заповнення,
видачі бланків лісорубного або лісового квитка», який у встановленому порядку
буде поданий на затвердження до Мінагрополітики.

Щодо питання удосконалення порядку (механізму) реалізації необробленої
деревини  було  створено  робочу  групу,  за  результатами  якої  розроблено
програмний  продукт  «APS  Forest»,  на  основі  якого  товарними  біржами
здійснюється продаж.
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Для  законодавчого  урегулювання  даного  питання,  Держлісагентством
розроблено проект Закону України «Про ринок деревини»,  який надіслано на
погодження до Мінагрополітики.

Держлісагентство  зазначило,  що  рішення  відносно  безоплатної  передачі
лісопродукції  відбувались  з  метою  утримання  працівників  державних
лісогосподарських  підприємствах  південних  областей  та  для  забезпечення
виплати їм мінімальної заробітної плати.

З  2016  року  припинилося  фінансування  державних  лісогосподарських
підприємств  галузі  за  КПКВК  2805060  «Ведення  лісового  і  мисливського
господарства,  охорона  і  захист  лісів  в  лісовому  фонді»,  що  призвело  до
негативних  наслідків  в  лісодефіцитних  областях,  зокрема  звільнилося  понад
1000 висококваліфікованих фахівців галузі, не здійснюються на належному рівні
роботи з лісорозведення, охорони лісу від незаконних рубок; охорони і захисту
лісу від пожеж, шкідників та хвороб;  лісовпорядні роботи, що унеможливлює
довгострокове планування лісогосподарських заходів.

Щодо  повноти  та  своєчасності  сплати  податків  та  інших  надходжень  до
державного бюджету суб’єктами господарювання у сфері лісового господарства
Держлісагенство зазначило, що агентством вжито можливі заходи для усунення
недоліків і порушень, встановлених під час аудиту.

Державна  фіскальна  служба  України  у  своєму  листі  повідомила,  що
інформація визначена лісорубними квитками суб’єктів господарювання у сфері
лісового господарства не забезпечить фіксацію обсягів дров’яної деревини, яка
використовується  для  технологічних  потреб,  а  також не забезпечать  фіксацію
перевищення  загальної  кількості  фактично  заготовленої  деревини  під  час  її
відпуску на нижньому складі або пунктів відвантаження по відношенню до такої
кількості облікованої за площею ділянки, зазначеної у лісорубному квитку.

З метою забезпечення ефективного отримання частини рентного доходу, яка
генерується земельними ділянками, що вкриті лісовою рослинністю, Державна
фіскальна  служба  розробила  проекти  законів  України  про  внесення  змін  до
Податкового,  Лісового та Бюджетного кодексів України, з визначенням ставок
плати  за  землю  за  відповідними  таксаційними  видами,  які  обліковуються
відповідно  до  порядку  ведення  державного  лісового  кадастру  і  первинного
обліку лісів.

Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства у
своєму  листі  зазначило,  що  на  колегії  обласного  управління  було  розглянуто
результати аудиту Рахункової палати. За рішенням колегії було надано доручення
директорам  лісгоспів  усунути  виявлені  аудитом  недоліки  та  порушення,
матеріали  аудиту  розглянути  на  виробничих  нарадах  підприємств  та  вжити
заходів  по  притягненню  винних  осіб  до  відповідальності  та  недопущення  в
подальшому виявлених недоліків та порушень.

Відповідно  до  листа  Хмельницького  ОУЛМГ  підприємствами  управління
ведеться  робота  по  усуненню виявлених  недоліків  та  порушень,  зокрема  ДП
«Кам'янець-Подільське ЛГ» та ДП «Старокостянтинівське ЛГ» усунули виявлені
порушення щодо несвоєчасної сплати у 2016-2017 роках донарахувань рентної
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плати  виходячи  із  фактичного  обсягу  заготовленої  дров'яної  деревини
використаної для технологічних потреб.

Державними підприємствами «Славутське ЛГ», «Старокостянтинівське ЛГ»,
та  «Проскурівське  ЛГ»  усунено  порушення  щодо  перерахунку  та  сплати  до
відповідних  бюджетів  рентної  плати  за  спеціальне  використання  лісових
ресурсів при наданні відстрочок на заготівлю та вивезення деревини.

Щодо включення без належної перевірки до податкових декларацій з рентної
плати обсяги донарахованих сум, внаслідок чого не забезпечено донарахування
сум  рентної  плати  виходячи  із  кількості  заготовленої  дров'яної  деревини,
використаної для технологічних потреб за 2016-2018 роки ДП «Славутське ЛГ»,
ДП «Проскурівське ЛГ», ДП «Ярмолинецьке ЛГ», ДП «Ізяславське ЛГ» подані
уточнюючі декларації, доплачено додатковий збір за відстрочення на заготівлю в
сумі 534015,92 грн, крім того заплачено штраф у розмірі 16017,77 грн та пеня
11754,63 грн.

Також, Хмельницьке ОУЛМГ повідомило, що починаючи з другого півріччя
2018  року,  підприємства  управління  не  проводять  безоплатну  передачу
лісопродукції підприємствам південних та східних областей.

Чернівецьке  обласне  управління  лісового  та  мисливського  господарства
повідомило,  що  відповідно  до  отриманих  управлінням  інформацій,
підприємствами проведено уточнення по перерахунку рентної плати на загальну
суму 2011,7 тис. грн. та проведено перерахунок уточнених сум до бюджету.

Щодо необґрунтованості використання знижки на рентну плату в розмірі    20
% на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування Чернівецьким
управлінням  отримано  висновок  Українського  науково-дослідного  інституту
гірського  лісівництва  ім.  П.С.  Пастернака.  Відповідно  до  якого,  проведення
вибіркових  та  перших  прийомів  поступових  рубок  головного  користування
перших  –  третіх  прийомів  рівномірно-поступових  рубок  та  вибіркових  рубок
головного  користування  є  тотожними,  і  оскільки  вони  пов’язані  із  більшою
затратністю та складністю виконання, економічні  підходи до їх оподаткування
мають бути аналогічними.

Також  Чернівецьке  ОУЛМГ  зазначило,  що  працівники  управління
дотримуються  всіх  вимог  нормативно-правових  актів  при  видачі  сертифікатів
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Виявлені
142  випадки  не  підтвердження  постійними  лісокористувачами  відпуску
лісопродукції зазначеної в сертифікатах виникли внаслідок того, що запити на
підтвердження ттн-ліс були оформлені на експортерів, які фактично придбавали
деревину у  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  що займаються  переробкою
деревини.

Чернівецьке  ОУЛМГ  відзначило,  що  безоплатна  передача  лісопродукції
підприємствами області проводилась у зв’язку із негативним фінансовим станом
підприємств  південних областей,  за  їх  безпосереднім  зверненням,  на  підставі
наказів Держлісагенства України.

Підприємства  лісової  галузі  Чернівецької  та  Хмельницької  областей,  з
01  січня  2019  року,  перейшли  на  національні  стандарти  гармонізовані  з
європейськими.  У  зв’язку  із  цим,  вся  лісопродукція  лісогосподарськими
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підприємствами областей  буде  продаватися  на  аукціонах відповідно  до  нових
стандартів.

За результатами розгляду інформації, Комітет вирішив:

1. Інформацію Рахункової палати України взяти до відома.
2. Рекомендувати:
2.1. Кабінету  Міністрів  України,  Міністерству  аграрної  політики  та

продовольства  України,  Міністерству фінансів  України,  Державній  фіскальній
службі України, Державному агентству лісових ресурсів України:

вжити  заходів  для  усунення  недоліків  і  порушень,  встановлених  під  час
аудиту;

внести зміни до нормативно-правових актів, що регулюють питання ведення
лісового господарства, справляння податків та інших надходжень до державного
бюджету суб’єктами господарювання у сфері лісового господарства;

забезпечити  належну  взаємодію  та  координацію  дій  органів  державної
влади  в  частині  обміну  інформацією  як  з  питань  справляння  податків,  так  і
виявлення лісопорушень та притягнення винних до відповідальності.

2.2. Кабінету  Міністрів  України  забезпечити  аналіз  проектів  законів  про
внесення  змін  до  Податкового,  Бюджетного,  Лісового  Кодексів,  розроблених
Державною  фіскальною  службою  України  з  метою  стимулювання  розвитку
лісової  та  деревообробної  галузей,  щодо  можливості  їх  внесення  на  розгляд
Верховної Ради України.

2.3. Державній фіскальній службі України забезпечити поліпшення якості й
ефективності контрольно-перевірочної роботи територіальних органів з питань
сплати  податків  та  інших  надходжень  суб’єктами  господарювання  у  сфері
лісового господарства.

2.3. Державному  агентству  лісових  ресурсів  України  забезпечити  дієвий
внутрішній контроль за територіальними органами у частині виконання вимог
нормативно-правових актів щодо спеціального використання лісових ресурсів,
видачі  лісорубних  квитків  і  сертифікатів  про  походження  лісоматеріалів  та
виготовлених з них пиломатеріалів.

2.4.  Хмельницькому та  Чернівецькому обласним управлінням лісового та
мисливського господарства вжити заходів  для усунення недоліків і  порушень,
встановлених  під  час  аудиту  та  забезпечити  дієвий  внутрішній  контроль  за
дотриманням постійними лісокористувачами, які входять до сфери управління,
вимог законодавства України.

3.  Рішення  направити  Кабінету  Міністрів  України,  Рахунковій  палаті
України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству
фінансів України, Державній фіскальній службі України, Державному агентству
лісових  ресурсів,  Хмельницькому  обласному  управлінню  лісового  та
мисливського господарства,  Чернівецькому обласному управлінню лісового та
мисливського господарства.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                         А. ДИРІВ
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