
ПРОТОКОЛ № 4      

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 

 

14 червня 2021 року                                                   м. Ужгород 

      Засідання розпочато о 11.00 

            Засідання закінчено о 11.50 

Присутні: 

Пинзеник В.В. - голова комісії 

Гах Л.М. - заступник голови комісії 

Кенс О.Ю. - секретар комісії 

 

Логвінов П.В.,  

Фріга В.Ю.,       

Чепкий О.О., 

Пашкевич Н.Ю., 

Пекар В.І.                  - члени комісії           

 

Відсутні:  

Волощук М.І.,  

Маєрчик П.С., 

Боршовський О.І., 

Месевра М.Ю., 

Мандич Ю.В., 

Гомонай В.В,  

Товарницька М.Я.  - члени комісії   

 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд звернення Закарпатської обласної організації Товариства 

Червоного Хреста в Україні від 01.04.2021 № 50 про надання пільги по 

сплаті земельного податку. 

2. Розгляд звернення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Мукачево 

Міністерства оборони України від 24.05.2021 № 1157 щодо надання 

пільги по земельного податку на 2022 рік. 

3. Розгляд звернення ГО Організація роботодавців міста Ужгорода від 

17.05.2021 № 04/05  щодо зміни розміру ставки земельного податку на 

2022 рік. 

 



1. Розгляд звернення Закарпатської обласної організації Товариства 

Червоного Хреста в Україні від 01.04.2021 № 50 про надання пільги по 

сплаті податку на землю на території м. Ужгород. 

ВИРІШИЛИ:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати на розгляд 

сесії міської ради проект рішення міської ради  про відмову у наданні пільги по 

сплаті земельного податку Закарпатській організації Товариства Червоного 

Хреста України. 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - одноголосно; 

Пропозицію прийнято. 

 

2. Розгляд звернення Квартирно-експлуатаційного відділу міста 

Мукачево Міністерства оборони України від 24.05.2021 № 1157 щодо 

надання пільги по сплаті земельного податку.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 

 Рекомендувати Квартирно-експлуатаційному відділу міста Мукачево 

оформити право користування земельними ділянками із внесенням відповідних 

відомостей до Державного земельного кадастру. 

 

 Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати на розгляд 

сесії міської ради проект рішення міської ради про відмову у наданні пільги  зі 

сплати земельного податку Квартирно-експлуатаційному відділу міста 

Мукачево Міністерства оборони України. 

  

За цю пропозицію голосували: 

"За" - 7; 

"Утримався" - 1; 

Пропозицію прийнято. 

 

3. Розгляд звернення ГО Організація роботодавців міста Ужгорода від 

17.05.2021 № 04/05 щодо встановлення суб’єктам господарювання, 

основним видом яких є діяльність в сфері переробної промисловості (групи  

17.2, 18.1, 20.41, 27.52, 27.11, 31.0 КВЕД ДК 009:2010), ставки земельного 

податку в розмірі 1%. 

 



 

ВИРІШИЛИ:  

   

 Звернення ГО Організація роботодавців міста Ужгорода від 17.05.2021 

№04/05 подати на розгляд постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики. 

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - одноголосно; 

Пропозицію прийнято. 

 

 

 

Голова комісії                                                                   Василь ПИНЗЕНИК  

 

 

Секретар комісії                                                                           Оксана КЕНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


