
 

Звіт 

про базове відстеження результативності 

регуляторного акту  –  рішення  XXХVІІІ сесії Ужгородської міської 

ради VII скликання 11 липня 2019 року № 1605 «Про зміни до рішення 

міської ради 10.07.2018 № 1151 „ Про місцеві податки та збори». 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується: 

Рішення  XXХVІІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання 11 

липня 2019 року  № 1605 «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 

1151 „Про місцеві податки та збори». 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради.  

3. Цілі прийняття акта:  

- встановлення оптимальних ставок туристичного збору та податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не призведуть до 

збільшення податкового навантаження та, відповідно, до зростання 

податкового боргу до бюджету міста, і збережуть сприятливі умови для 

економічного розвитку; 

- звільнення від сплати земельного податку; 

- забезпечення прозорості та доступності рішень міської ради щодо 

встановлення місцевих податків та зборів; 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  

    Грудень 2019 року. 

5. Тип відстеження: базове відстеження.  

6. Методи одержання результатів відстеження: аналітичний, 

статистичний. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась  результативність, 

а також способи одержання даних. 

Для проведення базового відстеження використовувались дані Управління 

у місті Ужгороді ГУ ДПС у Закарпатській області щодо кількості платників, 

звіти УДКСУ у м.Ужгород про виконання бюджету м. Ужгород, дані АІС 

«Місцеві бюджети рівня міста, району».  



Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

- кількість платників місцевих податків та зборів, на яких поширюється 

дія акту; 

- обсяг надходжень до бюджету міста, пов’язаних з дією акту; 

- сума наданих пільг; 

- рівень поінформованості об’єктів – платників місцевих податків та 

зборів. 

 

 

Назва податку 

Кількість 

платників  

Надійшло до 

бюджету 

м.Ужгород станом 

на 01.12.2019 

(тис.грн.) 
Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

56 331,7 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 

4727 1 565,9 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 

1002 893,2 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

413 18 118,8 

Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами  
19 838,8 

Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами  
54 481,3 

 

 

Даним рішенням передбачено звільнення від сплати земельного 

податку землі для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури 

і спорту, розміщення та постійної діяльності Збройних Сил, Національної 

гвардії та Держприкордонслужби на території м. Ужгород. Втрати у 2019 

році склали 580 тис.грн.  

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників 

місцевих податків і зборів: 

- проект рішення та аналіз регуляторного впливу цього акту були 

оприлюднені з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень 

фізичних  та юридичних осіб,  їх об'єднань на офіційному сайті; 



 - рішення  XXХVІІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання 11 

липня 2019 року  № 1605 «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 

1151 „Про місцеві податки та збори» у визначені законодавством терміни 

було оприлюднено у газеті «Ужгород» та на офіційному сайті Ужгородської 

міської ради. 
 
 
 
 

Директор департаменту фінансів                                                      Л. ГАХ          

та бюджетної політики 

Ужгородської міської ради 

 

 


