
ПРОТОКОЛ № 5      

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 

 

16 серпня 2021 року                                                   м. Ужгород 

       Засідання розпочато о 10.00 

            Засідання закінчено о 10.40 

Присутні: 

Погорєлов А.В. - голова комісії 

Кенс О.Ю. - секретар комісії 

Волощук М.І.,  

Боршовський О.І., 

Месевра М.Ю., 

Логвінов П.В.,  

Чепкий О.О., 

Пашкевич Н.Ю., 

Ленько А.Ю.            - члени комісії           

 

Відсутні:  

Гах Л.М. - заступник голови комісії 

Фріга В.Ю.,       

Маєрчик П.С., 

Мандич Ю.В., 

Гомонай В.В,  

Луцюк І.Б.               - члени комісії   

 

Запрошені: 

      Власик Д.В. - заступник начальника відділу у справах осіб з   

     інвалідністю, ветеранів, сім'ї та ґендерної політики  

    департаменту соціальної політики; 

               Сабо І.І.       – голова Закарпатської обласної організації Товариства 

    Червоного Хреста України. 

 

Порядок денний 

 

1. Повторний розгляд проєкту рішення «Про відмову у наданні пільг» 

(Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста 

України). 

2. Розгляд звернення комунального некомерційного підприємства 

міський пологовий будинок Ужгородської міської ради від 02.08.2021 

№474/03-12 щодо надання пільги по земельного податку. 



 

 

1. Повторний розгляд проєкту рішення «Про відмову у наданні пільг» 

(Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста 

України). 

 СЛУХАЛИ:  

 

 Кенс О.Ю. повідомила, що відповідно статті 12 Податкового кодексу 

України рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових 

пільг зі сплати місцевих податків і зборів приймаються міськими радами до 15 

липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх 

застосовування. 

 Чепкий О.О. зазначив, що у разі не внесення відповідних відомостей по 

земельній ділянці до Державного земельного кадастру застосовується 

коефіцієнт 3. Отже, у разі оформлення Закарпатською обласною організацією 

Товариства Червоного Хреста України права користування земельною 

ділянкою із внесенням відповідних відомостей до Державного земельного 

кадастру не буде застосовуватись такий коефіцієнт, що зменшить нормативно- 

грошову оцінку та відповідно нараховану суму земельного податку.  

 Власик Д.В. ознайомив з Програмою підтримки діяльності інститутів 

громадського суспільства міста соціального спрямування на 2021 рік. Згідно 

даної програми проведено конкурс з визначення програм (проектів, заходів). 

 У наступному році також планується проведення конкурсу згідно 

затвердженої Програми підтримки діяльності інститутів громадського 

суспільства міста соціального спрямування на 2022 рік.  

 

ВИРІШИЛИ:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 1.1. З урахуванням норм ст.12 Податкового Кодексу України 

рекомендувати відмовити Закарпатській обласній організації Товариства 

Червоного Хреста України  у наданні пільги по сплаті земельного податку на 

2022 рік та підтримати проєкт рішення «Про відмову у наданні пільг». 

 1.2. Рекомендувати Закарпатській обласній організації Товариства 

Червоного Хреста України  оформити право користування земельною 

ділянкою із внесенням відповідних відомостей до Державного земельного 

кадастру.   

За цю пропозицію голосували: 

"За" - одноголосно; 

Пропозицію прийнято. 



 

2. Розгляд звернення комунального некомерційного підприємства 

міський пологовий будинок Ужгородської міської ради від 02.08.2021 

№474/03-12 щодо надання пільги по земельного податку.  

 

СЛУХАЛИ:  

 

Кенс О.Ю. повідомила, що відповідно статті 12 Податкового кодексу 

України не дозволяється міським радам встановлювати індивідуальні пільгові 

ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб або звільняти 

їх від сплати таких податків та зборів. Також рішенням VII сесії міської ради 

VIII скликання  01.07.2021 №260 «Про надання пільг» з 01.01.2022 по 

31.12.2022 звільнено від сплати земельного податку комунальні некомерційні 

підприємства галузі охорони здоров’я, засновником яких є Ужгородська 

міська рада за умови, що обсяг платних медичних послуг не перевищуватиме 

20 відсотків обсягу всіх наданих послуг. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

Відповідно статті 12 Податкового кодексу України рекомендувати 

відмовити комунальному некомерційному підприємству міський пологовий 

будинок Ужгородської міської ради в наданні пільг зі сплати земельного 

податку на 2023 рік та наступні бюджетні періоди. 

 

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - одноголосно; 

Пропозицію прийнято. 

 

 

Голова комісії                                                                   Артем ПОГОРЄЛОВ  

 

Секретар комісії                                                                           Оксана КЕНС 


