
ПРОТОКОЛ № 3      

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 

 

17 травня 2021 року                                                   м. Ужгород 

      Засідання розпочато об 11.00 

           Засідання закінчено о  12.50 

Присутні: 

Пинзеник В.В. - голова комісії 

Гах Л.М. - заступник голови комісії 

Кенс О.Ю. - секретар комісії 

 

Логвінов П.В.,  

Маєрчик П.С., 

Волощук М.І.,  

Фріга В.Ю.,       

Чепкий О.О., 

Пашкевич Н.Ю., 

Пекар В.І.                  - члени комісії           

 

Відсутні:  

 

Боршовський О.І., 

Месевра М.Ю., 

Мандич Ю.В., 

Гомонай В.В,  

Товарницька М.Я., - члени комісії   

 

Запрошені: 

 

               Соловей О. В. - заступник директора КП "Водоканал м. Ужгорода" з 

                               економічних питань; 

       Феделещак М.М. - радник директора КП "Водоканал м. Ужгорода"; 

       Ключевський І.І. -  директор ТДВ "Патент"; 

       Якима С.І. -  директор ТДВ "Ужгородський механічний завод"; 

        Пушкаш С.М. -  директор ПАТ "Ужгородський завод                                    

       "Електродвигун"; 

               Бадида М.П. -  депутат Ужгородської міської ради  

 

 

 

 



Порядок денний: 

 

1. Розгляд службова записки департаменту фінансів та бюджетної 

політики від 27.04.2021 №329/33/03-19 .  

2. Роз’яснення Антимонопольного комітету № 500-29/02-5830 від 

14.04.2021 щодо звільнення від сплати земельного податку: 

- землі під об’єктами і мережами системи централізованого 

водопостачання та водовідведення м. Ужгород; 

- комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я, 

засновником яких є Ужгородська міська рада.  

3. Розгляд звернення Департаменту охорони здоров’я Закарпатської 

обласної державної адміністрації 02.03.2021 № 189/01.11 про надання 

пільг зі сплати земельного податку для закладів охорони здоров’я 

обласного підпорядкування, власником яких є Закарпатська обласна 

рада. 

4. 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.  

5. Розгляд звернення ГО Організації роботодавців міста Ужгорода від 

10.02.2021 № 1 про надання з 01.02.2021 року по 31.12.2021 року пільги 

зі сплати земельного податку у розмірі 70 % суми податку: 

- суб’єктам господарювання, основним видом яких є діяльність в 

сфері переробної промисловості: 

- суб’єктам господарювання, основним видом економічної 

діяльності є виготовлення виробів з паперу та картону, поліграфічна 

діяльність і надання пов’язаних із нею послуг, виробництво 

електродвигунів, генераторів і трансформаторів, виробництво меблів. 

 

1. Розгляд службової записки департаменту фінансів та бюджетної 

політики від 27.04.2021 №329/33/03-19 щодо  відсутності в повному обсязі 

інформації про діяльність готелів та відомостей щодо надання державної 

допомоги у формі податкової пільги по сплаті податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки для подання повідомлення 

Антимонопольному комітету України по проекту рішення міської ради  «Про 

надання пільг».  

 

ВИРІШИЛИ:  

  Не  ініціювати винесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення міської ради  «Про надання пільг» щодо надання об’єктам 



нежитлової нерухомості  по коду 1211.1 «Готелі» Класифікатора будівель та 

споруд пільгу зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на 2022рік. 

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - 8; 

"Утримався" - 2; 

Пропозицію прийнято. 

 

2. Роз’яснення Антимонопольного комітету № 500-29/02-5830 від 

14.04.2021 щодо звільнення від сплати земельного податку: землі під 

об’єктами і мережами системи централізованого водопостачання та 

водовідведення м. Ужгород; комунальних некомерційних підприємств 

галузі охорони здоров’я, засновником яких є Ужгородська міська рада.  

 

ВИРІШИЛИ: Департаменту фінансів та бюджетної політики 

підготувати доповнення до проєкту рішення міської ради «Про надання 

пільг»: 

- визначити умови надання пільги по сплаті земельного податку 

комунальним некомерційним підприємства галузі охорони здоров’я,  

засновником яких є Ужгородська міська рада - обсяг платних медичних 

послуг не повинен перевищувати 20 відсотків обсягу всіх наданих послуг; 

- передбачити зобов’язання комунальним некомерційним 

підприємствам галузі охорони здоров’я територіальної громади міста та 

комунальному підприємству «Водоканал міста Ужгорода» здійснювати 

розподіл рахунків для обліку основної (безоплатної та діяльності у сфері 

природної монополії) та додаткової (надання платних послуг) діяльності. 

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - 8; 

"Утримався" - 2; 

Пропозицію прийнято. 

 

3. Розгляд звернення Департаменту охорони здоров’я 

Закарпатської обласної державної адміністрації 02.03.2021 № 189/01.11 

про надання пільг зі сплати земельного податку для закладів охорони 

здоров’я обласного підпорядкування, власником яких є Закарпатська 

обласна рада. 

 



ВИРІШИЛИ:  

  Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати на 

розгляд сесії міської ради проект рішення міської ради «Про відмову у 

наданні пільги». 

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - 9; 

"Не приймали участь в голосуванні" - 1; 

Пропозицію прийнято. 

 

4.  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:  

 

Повернутись до  розгляду звернення  Закарпатської обласної 

організації Товариства Червоного Хреста в Україні від 01.04.2021 № 50  на 

наступному засіданні комісії. 

Доручити відділу правового забезпечення надати відомості про 

зареєстровані речові права на нерухоме майно Товариства Червоного Хреста 

в Державному реєстрі речових прав. 

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" – 9. 

«Не приймали участь в голосуванні» - 1. 

Пропозицію прийнято 

 

5. Розгляд звернення ГО Організація роботодавців міста Ужгорода 

від 10.02.2021 № 1 про надання з 01.02.2021 року по 31.12.2021 року 

пільги зі сплати земельного податку у розмірі 70 % суми податку: 

- суб’єктам господарювання, основним видом яких є 

діяльність в сфері переробної промисловості: 

- суб’єктам господарювання, основним видом економічної 

діяльності є виготовлення виробів з паперу та картону, 

поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг, 

виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, 

виробництво меблів. 

 



ВИРІШИЛИ:  

 

 Відповідно статті 12 Податкового кодексу України та роз’яснення 

ДПС України 07.04.2021 №3940/5/99-00-04-01-03-05 рекомендувати 

відмовити в наданні пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік суб’єктам 

господарювання, основним видом економічної діяльності яких є діяльність в 

сфері переробної промисловості. 

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - 7; 

"Утримався" - 3; 

Пропозицію прийнято. 

 

 

 

Голова комісії                                                                   Василь ПИНЗЕНИК  

 

Секретар комісії                                                                           Оксана КЕНС 

 


