
ПРОТОКОЛ № 22 

засідання комісії з підготовки нормативно -правових актів міської ради щодо 

встановлення ставок та надання пільг по податках та зборах, що зараховуються до 

бюджету міста 

 

15 травня 2020 року                                                                  м. Ужгород 

 

Присутні: 

Фартушок І.І.- 

Гах Л. М. 

-  голова комісії 

-  заступник голови комісії 

Кенс О.Ю. - секретар комісії 

 Чепкий О.О., 

 Месевра М.Ю.,         

 Пашкевич Н.Ю.,        

 Логвінов П.В. 

 

Відсутні:  

Пекар В.І. 

Боршовський О.І.  

Сюсько М.М.           

Товарницька М.Я. 

Волощук М.І 

Фріга В.Ю.           - члени комісії           

 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд звернення Гулинець В.А. «Про звільнення ФОП м.Ужгород від 

сплати єдиного податку на весь період карантину». 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Кенс О.Ю. зазначила, що рішенням Ужгородської міської ради 09 

квітня 2020 року №1926 «Про зміни до рішення міської ради №1151 «Про 

місцеві податки та збори»  з 01.04.2020 по 30.04.2020 встановлено ставку 

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

системи оподаткування, робота яких заборонена внаслідок запровадження 

обмежувальних заходів щодо недопущення поширення вірусної інфекції 

COVID—19.  

Верховною Радою ухвалено низку законів, які передбачають певні 

антикризові послаблення для бізнесу. Також Постановою Кабінету Міністрів 

України від 4 травня 2020 р. № 343 «Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України» з 11 травня 2020 року запроваджено перший 



етап послаблення карантину та розширено перелік дозволених видів 

господарської діяльності. З 22 травня очікується впровадження другого етапу 

послаблення карантинних обмежень. 

ВИРІШИЛИ:  

 

Не ініціювати на розгляд сесії міської ради  питання щодо звільнення 

від сплати єдиного податку на період карантину. 

 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 7 

«Проти» - 0 

 

 

2. Розгляд звернення КП «Комунальне шляхово-експлуатаційне 

підприємство» про надання пільги по земельному податку.  

СЛУХАЛИ: 

Кенс О.Ю. ознайомила із зверненнями КП «Комунальне шляхово-

експлуатаційне підприємство» про надання пільги по земельному податку. 

Чепкий О.О. рекомендував запросити у КП «Комунальне шляхово-

експлуатаційне підприємство» документи, які посвідчують право власності 

(постійного користування) земельними ділянками. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

Департаменту фінансів та бюджетної політики запросити у КП 

«Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» документи, які 

посвідчують право власності (постійного користування ) земельних ділянок,  

а також їх нормативно- грошову оцінку. 

  

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 7 

«Проти» - 0 

 

Голова комісії                                                                         Ігор ФАРТУШОК 

 

Секретар комісії                                                                            Оксана КЕНС 

 

 

 

 



та відділу землекористування провести роботу з керівництвом КП 

«Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» з метою присвоєння 

кадастрових номерів земельним ділянкам та поновлення їх нормативної 

грошової оцінки. 

Фартушок І.І.: в зв’язку з вищенаведеним та зважаючи на те, що петиція 

Гулинець В.А. не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, 

рекомендував не ініціювати розгляд питання про звільнення від сплати 

єдиного податку на весь період карантину на сесії Ужгородської міської ради 


