
ПРОТОКОЛ № 23 
засідання комісії  з  підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  міської 

ради щодо   встановлення   ставок   та   надання   пільг   по   податках   і   зборах, що 
зараховуються до бюджету міста 

 
10 серпня 2020 року                                                                  м. Ужгород 

 
Присутні: 

Фартушок І.І. - голова комісії 
Гах Л. М. - заступник голови комісії 
Кенс О.Ю. - секретар комісії 
 
Чепкий О.О. 
Месевра М.Ю.         
Пашкевич Н.Ю.        
Пекар В.І.- члени комісії           

 
 
Відсутні:  

Фріга В.Ю.       
Боршовський О.І  
Логвінов П.В. 
Сюсько М.М.           
Товарницька М.Я. 
Волощук М.І.           - члени комісії           

Запрошені: 
Волошин В. М. - голова правління «Регіональна туристична 
організація Закарпаття»; 
Собран М.В. – директор КУ «Агенція розвитку Ужгорода». 
 

Порядок денний: 
 

1. Розгляд звернення КП «КШЕП» 14.05.2020 №195 про надання пільги по 
земельному податку на 2020 рік.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати КП «Комунальне шляхово-
експлуатаційне підприємство» звернутись в ЦНАП щодо оформлення права 
постійного користування земельними ділянками . 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»- одноголосно».      
2. Розгляд колективного звернення «Регіональної туристичної 

організації Закарпаття» та комунальної установи «Агенція розвитку 
Ужгорода» 21.07.2020  про скасування до кінця 2020 року туристичного 
збору.   



Кенс О.Ю. ознайомила із зверненням «Регіональної туристичної 
організації Закарпаття» та комунальної установи «Агенція розвитку 
Ужгорода» 21.07.2020  та роз’ясненнями ГУ ДПС у Закарпатській області 
№2895/9/07-16-04-03-02-30 від 03.08.2020, управління правового 
забезпечення від 06.08.2020 №54/20.03-06 

Волошин В.М. зазначив, що скасування туристичного збору  дозволить 
підвищити туристичну привабливість міста.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у скасуванні туристичного 
збору,  оскільки  прийняття міською радою рішення щодо надання пільги по 
сплаті/ скасування/ зменшення ставки туристичного збору до закінчення 2020 
року не передбачено нормами Податкового кодексу України. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»- одноголосно».      

3. Розгляд звернення Закарпатської обласної ради професійних спілок 
16.07.2020 № 06-05/96 про звільнення від сплати орендної плати за землю та 
податку на нерухомість на період дії карантину.  

Кенс О.Ю. повідомила, що орендні відносини щодо земель врегульовано 
Земельним та Податковим кодексами України, Законом України «Про оренду 
землі». Зазначеними нормативними актами не визначено право органу 
місцевого самоврядування звільняти та/ або надавати орендарям пільги по 
сплаті орендної плати. Крім того, згідно підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 
12 Податкового кодексу України міським радам не дозволяється 
встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для 
окремих юридичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити Закарпатській обласній раді 
професійних спілок у наданні пільги по сплаті орендної плати за землю та 
податку на нерухомість на період дії карантину. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»- одноголосно».      
 

 

Голова комісії                                                                         Ігор ФАРТУШОК 
 
Секретар комісії                                                                            Оксана КЕНС 
 


