
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІV сесія    VII   скликання 
(позачергове засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 листопада 2020 року                   Ужгород                              № 2186 

 

Про зміни до рішення міської 

ради 10.07.2018 №1151 «Про 

місцеві податки та збори» 
 

 
 

  Відповідно до статті 10, 12, розділів XIV, ХХ Податкового кодексу 

України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями), 

протоколу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 13.11.2020 р. 

№30,   

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

        1.Внести зміни до Положення про єдиний податок у м. Ужгород, 

затвердженого рішенням ХХІV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 

№1151 «Про місцеві податки та збори», доповнивши додаток 4 пунктом 9 

наступного змісту: 

 «9. Встановити з 01.12.2020 по 31.12 2020 ставку єдиного податку для 

платників I та II груп спрощеної системи оподаткування, робота яких 

заборонена постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 

“Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”» (зі змінами та 

доповненнями), за заявою платника із зазначенням місця здійснення та видів 

діяльності в таких розмірах: 

 - для платників першої групи - 0 відсотків до розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 

(звітного) року; 



 - для платників другої групи - 0 відсотків до розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

 

2. Внести зміни до Положення про плату за землю (земельний податок) у 

м.Ужгород, затвердженого рішенням ХХІV сесії міської ради VII скликання 

10.07.2018 №1151 «Про місцеві податки та збори» доповнивши додаток 3 

пунктом 13 наступного змісту: 

 «13. Встановити з 01.12.2020 по 31.12. 2020 ставку 0 відсотків плати за 

землю, за ділянки, які перебувають у власності або користуванні, фізичних та 

юридичних осіб, за заявою платника із зазначенням місця здійснення та видів 

діяльності, робота яких заборонена постановою Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2”» (зі змінами та доповненнями). 

3. Внести зміни до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, у м.Ужгород, затвердженого рішенням ХХІV сесії 

міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 «Про місцеві податки та збори», 

доповнивши додаток 1 пунктом 14 наступного змісту: 

 «14. Встановити з 01.12.2020 по 31.12. 2020 ставку 0 відсотків податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової 

нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за 

заявою платника із зазначенням місця здійснення та видів діяльності, робота 

яких заборонена постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. 

№ 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”» 

(зі змінами та доповненнями). 

4. Зупинити до 31 грудня 2020 дію п.17 рішення XLІІ сесії міської ради 

VII скликання 12 грудня 2019 року № 1800 «Про бюджет міста Ужгород на 

2020 рік». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та 

регуляторної політики (В. Готра).   
 

 

Міський голова                  Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 


