
Звіт 

про періодичне відстеження результативності 

регуляторного акту  –  рішення ХХIV сесії Ужгородської міської ради 

VII скликання 10 липня 2018 року №1151 «Про місцеві податки і збори». 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується: 

Рішення ХХIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання 10 липня 

2018 року №1151 «Про місцеві податки і збори» 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради.  

3. Цілі прийняття акта:  

- виконання вимог Податкового кодексу України; 

- встановлення оптимальних ставок місцевих податків та зборів, які не 

призведуть до збільшення податкового навантаження та, відповідно, до 

зростання податкового боргу до бюджету міста і збереже сприятливі умови 

для економічного розвитку; 

- отримання додаткового фінансового ресурсу для збільшення 

фактичних видатків бюджету міста. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  

    Січень 2021 року. 

5. Тип відстеження: періодичне відстеження.  

6. Методи одержання результатів відстеження: аналітичний, 

статистичний. 

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

а також способи одержання даних. 

Для проведення періодичного 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. 

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. 

 

  

Кількість 

платників 

Обсяг надходжень в 

тис. грн. 

2019 рік 2020 рік 2019 рік 2020 рік 

Земельний податок з 

юридичних осіб 
474 490 37982 33314 

Земельний податок з фізичних 

осіб 
6028 6257 3068 3209 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

68 63 362 285 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 

3520 3763 1667 3649 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової 

нерухомості 

395 407 1012 4616 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

812 890 18580 16047 

Єдиний податок з юридичних 

осіб 
1052 1102 28392 27906 

Єдиний податок з фізичних 

осіб 
6407 6425 122226 126325 

Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами  
17 15 892 393 

Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами  
38 35 485 256 

 

Даним рішенням звільнено від сплати земельного податку: 

• земельні ділянки органів місцевого самоврядування територіальної 

громади міста в обсязі 0,1 тис. грн. (щорічно); 

• земельні ділянки, зайняті дитячою залізницею в обсязі 80,0 тис. грн. 

(щорічно); 



Запровадження карантинних заходів, обумовлених спалахом 
захворюваності на COVID-19, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2, 
призвело до обмеження економічної активності субєктів господарювання та  
негативно відобразилося на обсягах фактичних надходжень до бюджету міста. 

Основними факторами зменшення надходжень порівняно з 2019 роком 

є: 

-звільнення з 01 по 31 березня 2020 року від плати за землю та 

оподаткування об’єкти нежитлової нерухомості Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року 

№540-IX.  

-прийняття рішень міської ради від 09.04.2020 № 1925 та 1926, від 

17.11.2020 №2186 щодо підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на 

період карантинних заходів: 

- встановлення з 01.04.2020 по 30.04.2020 та з 01.12.2020 по 31.12 2020 

ставки податку в розмірі 0 відсотків для платників I та II груп спрощеної 

системи оподаткування, робота яких заборонена у зв’язку запровадження 

карантину; 

 встановлення з 01.12.2020 по 31.12 2020 ставки податку на нерухоме 

майно для об’єктів нежитлової нерухомості та плати за землю у розмірі 0 

відсотків для суб’єктів господарювання, робота яких заборонена у зв’язку 

запровадження карантину. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників 

місцевих податків і зборів. 

Проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу цього акту були 

оприлюднені з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень 

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

ради. 

До розробника проєкту рішення «Про місцеві податки і збори» у 

термін, передбачений для обговорення даного проекту, надійшла пропозиція 

ГО «Організація роботодавців міста Ужгорода» від 14.03.2018 № 01-03. 

Комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування 05 червня 2018 року розглянула дане звернення та  відхилила 

пропозиції ГО «Організація роботодавців міста Ужгорода» (протокол  № 109 

від 05.06.2018р.).  

 Рішення ХХIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання 10 липня 

2018 року №1151 «Про місцеві податки і збори» у визначені терміни 

оприлюднено у газеті «Ужгород» та на офіційному сайті Ужгородської 

міської ради. 
 
 
 
 

Директор департаменту фінансів                                                      Леся ГАХ          

та бюджетної політики 

Ужгородської міської ради 

 

 


