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ПРОТОКОЛ № 144 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 13.06.2019          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії;  

Гомонай В.В., Щадей В.І., 

Химинець В.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:   

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії;  

Мандич Ю.В. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики. 

Турецька Я.П. –  головний спеціаліст відділу правової експертизи документів 

управління правового забезпечення. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Про затвердження експертного висновку щодо регуляторного впливу 

проекту регуляторного акту «Про зміни до рішення міської ради 

10.07.2018 « 1151 «Про місцеві податки і збори». 

 

СЛУХАЛИ: Турецька Я.П. запропонувала до розгляду та затвердження  

експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного 

акту «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 « 1151 «Про місцеві 

податки і збори». 

Проінформувала присутніх членів постійної комісії, що 

запропонованим проектом рішення передбачено внести зміни до рішення 

XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві 

податки і збори» шляхом перегляду ставок місцевих податків, встановлених 

вказаним рішенням, а саме з метою зменшення ставки податку для об’єктів 

нежитлової нерухомості для будівель готелів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів, 

інших будівель для тимчасового проживання, також для будівель нежитлової 

нерухомості (окрім казино та ігорних будинків) периферійної, серединної та 

центральної зони. Додатково нормативним актом передбачено звільнення від 

сплати земельного податку земля рекреаційного призначення для 

будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту, які 

розташовані на території м. Ужгород. 

Також повідомила, що при підготовці проекту регуляторного акту 

витримана послідовність регуляторної діяльності, проект відповідає цілям 

державної регуляторної політики і включений до плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету 

на 2019 рік та проведені відповідні роботи з регуляторної процедури. 
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ВИРІШИЛИ: Затвердити експертний висновок постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та 

регуляторної політики щодо регуляторного впливу проекту регуляторного 

акту «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 « 1151 «Про місцеві 

податки і збори». 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Голова комісії       В. ГОТРА 

 

Секретар комісії       А. КОВАЛЬСЬКИЙ 


