
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 58 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.06.2019               Мукачево    №1427 
 

Про встановлення ставок та пільг 
із сплати земельного податку на 
території м. Мукачева 
на 2020 рік 
 

Відповідно до Податкового кодексу України, ст.64 Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 
24.05.2017 року № 483 “Про затвердження форм типових рішень про 
встановлення ставок із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки”, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №66 від 26.06.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань 
законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних 
ситуацій (експертний висновок; висновок; протокол №59  від 26.06.2019 р.), 
керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Установити на території м. Мукачева: 
1) ставки земельного податку за земельні ділянки на території міста 

Мукачева, що перебувають у власності платників податків - згідно з додатком 1 
до рішення; 

2) ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у 
постійному користуванні платників податків на території міста Мукачева - 
згідно з додатком 2 до рішення; 

3) елементи земельного податку згідно з додатком 3 до цього рішення. 
2. Визначити, що не підлягають оподаткуванню земельним податком 

земельні ділянки, зазначені в статті 283 Податкового кодексу України (у разі 
наявності відповідних земель на території м. Мукачева). 

3. Дане рішення набирає чинності з дня оприлюднення і вводиться в дію з 
01.01.2020 року. 

4. Рішення 42 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання "Про 
встановлення ставок земельного податку на 2019 рік" №1063 від 21.06.2018р. із 
змінами, вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2020р. 



5. Управлінню комунальної власності та архітектури виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах 
масової інформації або на офіційному сайті Мукачівської міської ради: 
www.mukachevo-rada.gov.ua. 

6. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування до бюджету 
земельного податку здійснює Головне управління ДФС у Закарпатській 
області. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради В. Будніка та постійну депутатську комісію з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 
 
Міський голова       А. Балога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення 58 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання  від 
27.06.2019р. №1427 

СТАВКИ 
земельного податку за земельні ділянки на території  

міста Мукачева, що перебувають  
у власності платників податків 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

Код 
області 

Код 
район

у 

Код 
згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 
або населеного пункту, або території об'єднаної 

територіальної громади 
210000000

0 
 211040000

0 
м. Мукачево 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку 
яких проведено (незалежно 
від місцезнаходження),що 
перебувають у власності 

платників податку 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 для 
юридичних 

осіб 

для фізичних 
осіб 

для 
юридични

х осіб 

для 
фізични
х осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення 
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

0,300 0,300 - - 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства 

0,300 0,300 - - 

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства 

0,300 0,300 - - 

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства 

0,300 0,300 - - 

01.05 Для індивідуального 
садівництва 

0,300 0,300 - - 

01.06 Для колективного 
садівництва 

0,300 0,300 - - 

01.07 Для городництва 0,300 0,300 - - 



01.08 Для сінокосіння і випасання 
худоби 

0,300 0,300 - - 

01.09 Для дослідних і навчальних 
цілей 

0,300 0,300 - - 

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства 

0,300 0,300 - - 

01.11 Для надання послуг у 
сільському господарстві 

0,300 0,300 - - 

01.12 Для розміщення 
інфраструктури оптових 
ринків 
сільськогосподарської 
продукції 

0,300 0,300 - - 

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення 

0,300 0,300 - - 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 
01.13 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,300 0,300 - - 

02 Землі житлової забудови 
02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

0,030 0,030 - - 

02.02 Для колективного 
житлового будівництва 

0,030 0,030 - - 

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного 
житлового будинку 

0,030 0,030 - - 

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 
тимчасового проживання 

0,030 0,030 - - 

02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів 

0,030 0,030 - - 

02.06 Для колективного 
гаражного будівництва 

0,030 0,030 - - 

02.07 Для іншої житлової 
забудови 

0,030 0,030 - - 



02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 
02.07, 02.09, 02.10 та для 
збереження та використання 
земель природно-
заповідного фонду 

0,030 0,030 - - 

02.09 Для будівництва і 
обслуговування паркінгів та 
автостоянок на землях 
житлової та громадської 
забудови 

0,030 0,030 - - 

02.10 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного 
житлового будинку з 
об'єктами торгово-
розважальної та ринкової 
інфраструктури 

1,000 1,000 - - 

03 Землі громадської забудови 
03.01 Для будівництва та 

обслуговування будівель 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

1,000 1,000 - - 

03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів освіти 

1,000 1,000 - - 

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров'я та 
соціальної допомоги 

1,000 1,000 - - 

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
громадських та релігійних 
організацій 

0,100 0,100 - - 

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів культурно-
просвітницького 
обслуговування 

1,000 1,000 - - 

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
екстериторіальних 
організацій та органів 

1,000 1,000 - - 

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

1,000 1,000 - - 



торгівлі 
03.08 Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 
туристичної інфраструктури 
та закладів громадського 
харчування 

1,000 1,000 - - 

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
кредитно-фінансових 
установ 

1,000 1,000 - - 

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури 

1,000 1,000 - - 

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель і 
споруд закладів науки 

1,000 1,000 - - 

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального 
обслуговування 

1,000 1,000 - - 

03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів побутового 
обслуговування 

1,000 1,000 - - 

03.14 Для розміщення та 
постійної діяльності органів 
ДСНС 

0,010 0,010 - - 

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших 
будівель громадської 
забудови 

1,000 1,000 - - 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 
03.15 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

1,000 1,000 - - 

03.17 Для розміщення та 
експлуатації закладів з 
обслуговування відвідувачів 
об’єктів рекреаційного 
призначення 

1,000 1,000 - - 

04 Землі природно-заповідного фонду 
04.01 Для збереження та 

використання біосферних 
0,100 0,100 - - 



заповідників 
04.02 Для збереження та 

використання природних 
заповідників 

0,100 0,100 - - 

04.03 Для збереження та 
використання національних 
природних парків 

0,100 0,100 - - 

04.04 Для збереження та 
використання ботанічних 
садів 

0,100 0,100 - - 

04.05 Для збереження та 
використання зоологічних 
парків 

0,100 0,100 - - 

04.06 Для збереження та 
використання 
дендрологічних парків 

0,100 0,100 - - 

04.07 Для збереження та 
використання 
парків - пам'яток садово-
паркового мистецтва 

0,100 0,100 - - 

04.08 Для збереження та 
використання заказників 

0,100 0,100 - - 

04.09 Для збереження та 
використання заповідних 
урочищ 

0,100 0,100 - - 

04.10 Для збереження та 
використання пам'яток 
природи 

0,100 0,100 - - 

04.11 Для збереження та 
використання регіональних 
ландшафтних парків 

0,100 0,100 - - 

05 Землі іншого 
природоохоронного 
призначення(земельні 
ділянки, в межах яких є 
природні об'єкти, що мають 
особливу наукову цінність, 
та які надаються для 
збереження і використання 
цих об'єктів, проведення 
наукових досліджень, 
освітньої та виховної 
роботи) 

0,100 0,100 - - 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 



властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і 
обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів 

1,000 1,000 - - 

06.02 Для розробки родовищ 
природних лікувальних 
ресурсів 

1,000 1,000 - - 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 - - 
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 

06.03 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

1,000 1,000 - - 

07 Землі рекреаційного призначення 
07.01 Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 
рекреаційного призначення 

1,000 1,000 - - 

07.02 Для будівництва та 
обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту 

1,000 1,000 - - 

07.03 Для індивідуального 
дачного будівництва 

1,000 1,000 - - 

07.04 Для колективного дачного 
будівництва 

1,000 1,000 - - 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 
07.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

1,000 1,000 - - 

08 Землі історико-культурного призначення 
08.01 Для забезпечення охорони 

об'єктів культурної 
спадщини 

0,100 0,100 - - 

08.02 Для розміщення та 
обслуговування музейних 
закладів 

0,100 0,100 - - 

08.03 Для іншого історико-
культурного призначення 

0,100 0,100 - - 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 
08.03 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 

0,100 0,100 - - 



фонду 
09 Землі лісогосподарського призначення 
09.01 Для ведення лісового 

господарства і пов'язаних з 
ним послуг 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

09.02 Для іншого 
лісогосподарського 
призначення 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 
09.02 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

10 Землі водного фонду 
10.01 Для експлуатації та догляду 

за водними об'єктами 
1,000 1,000 - - 

10.02 Для облаштування та 
догляду за прибережними 
захисними смугами 

1,000 1,000 - - 

10.03 Для експлуатації та догляду 
за смугами відведення 

1,000 1,000 - - 

10.04 Для експлуатації та догляду 
за гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими 
спорудами і каналами 

1,000 1,000 - - 

10.05 Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів 

1,000 1,000 - - 

10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 - - 
10.07 Для рибогосподарських 

потреб 
1,000 1,000 - - 

10.08 Для культурно-оздоровчих 
потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних 
цілей 

1,000 1,000 - - 

10.09 Для проведення науково-
дослідних робіт 

1,000 1,000 - - 

10.10 Для будівництва та 
експлуатації гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних 
споруд 

1,000 1,000 - - 

10.11 Для будівництва та 
експлуатації санаторіїв та 

немає немає - - 



інших лікувально-
оздоровчих закладів у 
межах прибережних 
захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 
10.11 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

1,000 1,000 - - 

11 Землі промисловості 
11.01 Для розміщення та 

експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємствами, що 
пов'язані з користуванням 
надрами 

1,000 1,000 - - 

11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

1,000 1,000 - - 

11.03 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
будівельних організацій та 
підприємств 

1,000 1,000 - - 

11.04 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури 
(виробництва та 
розподілення газу, 
постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення 
та розподілення води) 

1,000 1,000 - - 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 
11.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 

1,000 1,000 - - 



фонду 
12 Землі транспорту 
12.01 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 
споруд залізничного 
транспорту 

3,000 3,000 - - 

12.02 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд морського 
транспорту 

немає немає - - 

12.03 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд річкового 
транспорту 

1,000 1,000 - - 

12.04 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства 

Не підлягають 
оподаткуванн
ю відповідно 
до статті 283 
Податкового 

кодексу 
України 

Не підлягають 
оподаткуванн
ю відповідно 
до статті 283 
Податкового 

кодексу 
України 

- - 

12.05 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд авіаційного 
транспорту 

1,000 1,000 - - 

12.06 Для розміщення та 
експлуатації об'єктів 
трубопровідного транспорту 

1,000 1,000 - - 

12.07 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд міського 
електротранспорту 

1,000 1,000 - - 

12.08 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних операцій 

1,000 1,000 - - 

12.09 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд іншого наземного 
транспорту 

1,000 1,000 - - 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 
12.09, 12.11 та для 
збереження та використання 

1,000 1,000 - - 



земель природно-
заповідного фонду 

12.11 Для розміщення та 
експлуатації об'єктів 
дорожнього сервісу 

1,000 1,000 - - 

13 Землі зв'язку 
13.01 Для розміщення та 

експлуатації об'єктів і 
споруд телекомунікацій 

1,000 1,000 - - 

13.02 Для розміщення та 
експлуатації будівель та 
споруд об'єктів поштового 
зв'язку 

1,000 1,000 - - 

13.03 Для розміщення та 
експлуатації інших 
технічних засобів зв'язку 

1,000 1,000 - - 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 
13.03, 13.05 та для 
збереження та використання 
земель природно-
заповідного фонду 

1,000 1,000 - - 

13.05 Для розміщення та 
постійної діяльності 
Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації України 

1,000 1,000 - - 

14 Землі енергетики 
14.01 Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об'єктів 
енергогенеруючих 
підприємств, установ і 
організацій 

1,000 1,000 - - 

14.02 Для розміщення, 
будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової 
енергії 

1,000 1,000 - - 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 
14.02 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 

1,000 1,000 - - 



фонду 
15 Землі оборони 
15.01 Для розміщення та 

постійної діяльності 
Збройних Сил 

0,010 0,010 - - 

15.02 Для розміщення та 
постійної діяльності 
військових частин 
(підрозділів) Національної 
гвардії 

0,010 0,010 - - 

15.03 Для розміщення та 
постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

0,010 0,010 - - 

15.04 Для розміщення та 
постійної діяльності СБУ 

0,010 0,010 - - 

15.05 Для розміщення та 
постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

0,010 0,010 - - 

15.06 Для розміщення та 
постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки 

0,010 0,010 - - 

15.07 Для розміщення та 
постійної діяльності інших, 
утворених відповідно до 
законів, військових 
формувань 

0,010 0,010 - - 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 
15.07, 15.09, 15.10 та для 
збереження та використання 
земель природно-
заповідного фонду 

0,010 0,010 - - 

15.09 Для розміщення 
структурних підрозділів 
апарату МВС, 
територіальних органів, 
закладів, установ і 
підприємств, що належать 
до сфери управління МВС 

0,010 0,010 - - 

15.10 Для розміщення та 
постійної діяльності 
Національної поліції 
України, її територіальних 
органів, підприємств, 
установ та організацій, що 

0,010 0,010 - - 



належать до сфери 
управління Національної 
поліції 

16 Землі запасу 1,000 1,000 - - 
17 Землі резервного фонду 1,000 1,000 - - 
18 Землі загального 

користування 
0,100 0,100 - - 

19 Для цілей підрозділів 16-18 
та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

1,000 1,000 - - 

 

Секретар міської ради        І. Маняк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток 2 
до рішення 58 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання  від 
27.06.2019р. №1427 

 

СТАВКИ 
земельного податку за земельні ділянки, що перебувають  

у постійному користуванні платників податків 

на території міста Мукачева 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

Код 
області 

Код 
району 

Код 
згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 
або населеного пункту, або території об'єднаної 

територіальної громади 
210000000

0 
 2110400000 м. Мукачево 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку 
яких проведено (незалежно від 

місцезнаходження), що 
перебувають у постійному 
користуванні платників 

податку 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 для юридичних 
осіб 

для фізичних 
осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
01 Землі сільськогосподарського призначення 
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

- - - - 

01.02 Для ведення 
фермерського 
господарства 

- - - - 

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства 

- - - - 

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства 

- - - - 

01.05 Для індивідуального 
садівництва 

- - - - 



01.06 Для колективного 
садівництва 

- - - - 

01.07 Для городництва - - - - 

01.08 Для сінокосіння і 
випасання худоби 

- - - - 

01.09 Для дослідних і 
навчальних цілей 

- - - - 

01.10 Для пропаганди 
передового досвіду 
ведення сільського 
господарства 

- - - - 

01.11 Для надання послуг у 
сільському господарстві 

- - - - 

01.12 Для розміщення 
інфраструктури оптових 
ринків 
сільськогосподарської 
продукції 

- - - - 

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення 

- - - - 

01.14 Для цілей підрозділів 
01.01 - 01.13 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

02 Землі житлової забудови 
02.01 Для будівництва і 

обслуговування 
житлового будинку, 
господарських будівель і 
споруд (присадибна 
ділянка) 

0,030 0,030 - - 

02.02 Для колективного 
житлового будівництва 

0,030 0,030 - - 

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного 
житлового будинку 

0,030 0,030 - - 

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 

- - - - 



тимчасового проживання 
02.05 Для будівництва 

індивідуальних гаражів 
- - - - 

02.06 Для колективного 
гаражного будівництва 

- - - - 

02.07 Для іншої житлової 
забудови 

- - - - 

02.08 Для цілей підрозділів 
02.01 - 02.07 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

03 Землі громадської забудови 
03.01 Для будівництва та 

обслуговування будівель 
органів державної влади 
та місцевого 
самоврядування 

- - - - 

03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів освіти 

3,000 3,000 - - 

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров'я 
та соціальної допомоги 

6,000 6,000 - - 

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
громадських та 
релігійних організацій 

3,000 3,000 - - 

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів культурно-
просвітницького 
обслуговування 

3,000 3,000 - - 

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
екстериторіальних 
організацій та органів 

- - - - 

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі 

8,000 8,000 - - 

03.08 Для будівництва та 8,000 8,000 - - 



обслуговування об'єктів 
туристичної 
інфраструктури та 
закладів громадського 
харчування 

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
кредитно-фінансових 
установ 

12,000 12,000 - - 

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури 

8,000 8,000 - - 

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
і споруд закладів науки 

6,000 6,000 - - 

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального 
обслуговування 

0,100 0,100 - - 

03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів побутового 
обслуговування 

6,000 6,000 - - 

03.14 Для розміщення та 
постійної діяльності 
органів ДСНС 

- - - - 

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших 
будівель громадської 
забудови 

6,000 6,000 - - 

03.16 Для цілей підрозділів 
03.01 - 03.15 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

03.17 Для розміщення та 
експлуатації закладів з 
обслуговування 
відвідувачів об’єктів 
рекреаційного 
призначення 

- -   

04 Землі природно-заповідного фонду 
04.01 Для збереження та - - - - 



використання біосферних 
заповідників 

04.02 Для збереження та 
використання природних 
заповідників 

- - - - 

04.03 Для збереження та 
використання 
національних природних 
парків 

- - - - 

04.04 Для збереження та 
використання ботанічних 
садів 

- - - - 

04.05 Для збереження та 
використання 
зоологічних парків 

- - - - 

04.06 Для збереження та 
використання 
дендрологічних парків 

3,000 3,000 - - 

04.07 Для збереження та 
використання 
парків - пам'яток садово-
паркового мистецтва 

- - - - 

04.08 Для збереження та 
використання заказників 

- - - - 

04.09 Для збереження та 
використання заповідних 
урочищ 

- - - - 

04.10 Для збереження та 
використання пам'яток 
природи 

- - - - 

04.11 Для збереження та 
використання 
регіональних 
ландшафтних парків 

3,000 3,000 - - 

05 Землі іншого 
природоохоронного 
призначення(земельні 
ділянки, в межах яких є 
природні об'єкти, що 
мають особливу наукову 
цінність, та які надаються 
для збереження і 
використання цих 
об'єктів, проведення 

3,000 3,000   



наукових досліджень, 
освітньої та виховної 
роботи) 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і 
обслуговування 
санаторно-оздоровчих 
закладів 

3,000 3,000 - - 

06.02 Для розробки родовищ 
природних лікувальних 
ресурсів 

- - - - 

06.03 Для інших оздоровчих 
цілей 

3,000 3,000 - - 

06.04 Для цілей підрозділів 
06.01 - 06.03 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

07 Землі рекреаційного призначення 
07.01 Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 
рекреаційного 
призначення 

3,000 3,000 - - 

07.02 Для будівництва та 
обслуговування об'єктів 
фізичної культури і 
спорту 

3,000 3,000 - - 

07.03 Для індивідуального 
дачного будівництва 

- - - - 

07.04 Для колективного 
дачного будівництва 

- - - - 

07.05 Для цілей підрозділів 
07.01 - 07.04 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

08 Землі історико-культурного призначення 
08.01 Для забезпечення 

охорони об'єктів 
- - - - 



культурної спадщини 
08.02 Для розміщення та 

обслуговування музейних 
закладів 

3,000 3,000 - - 

08.03 Для іншого історико-
культурного призначення 

3,000 3,000 - - 

08.04 Для цілей підрозділів 
08.01 - 08.03 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

09 Землі лісогосподарського призначення 
09.01 Для ведення лісового 

господарства і пов'язаних 
з ним послуг 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

09.02 Для іншого 
лісогосподарського 
призначення 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

09.03 Для цілей підрозділів 
09.01 - 09.02 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

10 Землі водного фонду 
10.01 Для експлуатації та 

догляду за водними 
об'єктами 

3,000 3,000 - - 

10.02 Для облаштування та 
догляду за прибережними 
захисними смугами 

3,000 3,000 - - 

10.03 Для експлуатації та 
догляду за смугами 
відведення 

3,000 3,000 - - 

10.04 Для експлуатації та 
догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими 
спорудами і каналами 

- - - - 

10.05 Для догляду за 
береговими смугами 
водних шляхів 

- - - - 



10.06 Для сінокосіння - - - - 
10.07 Для рибогосподарських 

потреб 
3,000 3,000 - - 

10.08 Для культурно-
оздоровчих потреб, 
рекреаційних, 
спортивних і 
туристичних цілей 

3,000 3,000 - - 

10.09 Для проведення науково-
дослідних робіт 

- - - - 

10.10 Для будівництва та 
експлуатації 
гідротехнічних, 
гідрометричних та 
лінійних споруд 

- - - - 

10.11 Для будівництва та 
експлуатації санаторіїв та 
інших лікувально-
оздоровчих закладів у 
межах прибережних 
захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів 

- - - - 

10.12 Для цілей підрозділів 
10.01 - 10.11 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

11 Землі промисловості 
11.01 Для розміщення та 

експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємствами, що 
пов'язані з 
користуванням надрами 

- - - - 

11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

6,000 6,000 - - 



11.03 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
будівельних організацій 
та підприємств 

6,000 6,000 - - 

11.04 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
технічної інфраструктури 
(виробництва та 
розподілення газу, 
постачання пари та 
гарячої води, збирання, 
очищення та 
розподілення води) 

12,000 12,000 - - 

11.05 Для цілей підрозділів 
11.01 - 11.04 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

12 Землі транспорту 
12.01 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 
споруд залізничного 
транспорту 

3,000 3,000 - - 

12.02 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд морського 
транспорту 

немає немає - - 

12.03 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд річкового 
транспорту 

1,000 1,000 - - 

12.04 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та 
дорожнього господарства 

Не підлягають 
оподаткуванню 
відповідно до 

статті 283 
Податкового 

кодексу 
України 

Не підлягають 
оподаткуванню 
відповідно до 

статті 283 
Податкового 

кодексу 
України 

- - 

12.05 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 

- - - - 



споруд авіаційного 
транспорту 

12.06 Для розміщення та 
експлуатації об'єктів 
трубопровідного 
транспорту 

- - - - 

12.07 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд міського 
електротранспорту 

- - - - 

12.08 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних операцій 

- - - - 

12.09 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд іншого наземного 
транспорту 

- - - - 

12.10 Для цілей підрозділів 
12.01 - 12.09, 12.11 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

12.11 Для розміщення та 
експлуатації об'єктів 
дорожнього сервісу 

- - - - 

13 Землі зв'язку 
13.01 Для розміщення та 

експлуатації об'єктів і 
споруд телекомунікацій 

12,000 12,000 - - 

13.02 Для розміщення та 
експлуатації будівель та 
споруд об'єктів 
поштового зв'язку 

3,000 3,000 - - 

13.03 Для розміщення та 
експлуатації інших 
технічних засобів зв'язку 

12,000 12,000 - - 

13.04 Для цілей підрозділів 
13.01 - 13.03, 13.05 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 

- - - - 



фонду 
13.05 Для розміщення та 

постійної діяльності 
Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації 
України 

- - - - 

14 Землі енергетики 
14.01 Для розміщення, 

будівництва, експлуатації 
та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів 
енергогенеруючих 
підприємств, установ і 
організацій 

6,000 6,000 - - 

14.02 Для розміщення, 
будівництва, експлуатації 
та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів 
передачі електричної та 
теплової енергії 

6,000 6,000 - - 

14.03 Для цілей підрозділів 
14.01 - 14.02 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

15 Землі оборони 
15.01 Для розміщення та 

постійної діяльності 
Збройних Сил 

- - - - 

15.02 Для розміщення та 
постійної діяльності 
військових частин 
(підрозділів) 
Національної гвардії 

- - - - 

15.03 Для розміщення та 
постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

- - - - 

15.04 Для розміщення та 
постійної діяльності СБУ 

- - - - 

15.05 Для розміщення та 
постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

- - - - 



15.06 Для розміщення та 
постійної діяльності 
Служби зовнішньої 
розвідки 

- - - - 

15.07 Для розміщення та 
постійної діяльності 
інших, утворених 
відповідно до законів, 
військових формувань 

- - - - 

15.08 Для цілей підрозділів 
15.01 - 15.07, 15.09, 15.10 
та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

15.09 Для розміщення 
структурних підрозділів 
апарату МВС, 
територіальних органів, 
закладів, установ і 
підприємств, що 
належать до сфери 
управління МВС 

 

- - - - 

15.10 Для розміщення та 
постійної діяльності 
Національної поліції 
України, її 
територіальних органів, 
підприємств, установ та 
організацій, що належать 
до сфери управління 
Національної поліції 

- - - - 

16 Землі запасу - - - - 
17 Землі резервного фонду - - - - 
18 Землі загального 

користування 
- - - - 

19 Для цілей підрозділів 16-
18 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

- - - - 

Секретар міської ради        І.Маняк  



Додаток 3 
до рішення 58 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання  від 
27.06.2019р. №1427 

Елементи земельного податку 

1. Платники податку: 
1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 
1.2. землекористувачі. 
2. Об’єкти оподаткування 
2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 
2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності. 
3. База оподаткування земельним податком 
3.1. Базу оподаткування земельним податком визначено пунктом 271.1 статті  
271 Податкового кодексу України. 
4.Ставка земельного податку  
4.1. Ставки земельного податку визначені у Додатку 1 та Додатку 2 до цього 
рішення.  
5. Порядок обчислення плати за землю 
5.1. Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 Податкового 
кодексу України 
6. Податковий період для плати за землю 
6.1. Податковий період  для плати за землю визначено статтею 285 
Податкового кодексу України. 
7. Строк та порядок сплати за землю 
7.1. Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 та статтею 
287 Податкового кодексу України. 
8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і плати за податку 
землю 
8.1. Строки плати за землю визначено статтею 286 Податкового кодексу 
України. 
9. Пільги щодо сплати земельного податку 
9.1. Перелік  пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового 
кодексу України 
9.2. Перелік  пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового 
кодексу України. 
9.3. Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2, 
284.3 статті 284 Податкового кодексу України. 
9.4. Перелік  пільг наданих відповідно до  пункту 284.1 статті 284 
Податкового кодексу  України  визначено у додатку 2  до цього рішення. 
10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню 
10.1. Перелік  земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню 
земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України. 
Секретар міської ради        І.Маняк  



 
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Мукачівської міської 

ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 
території  м. Мукачева на 2020 рік» 

 
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог 

Закону України від 11.09.2003 року №1160-ІV «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методики 
проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного 
акта» зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 
16.12.2015 року №1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 року 
№2755-VІ (із змінами та доповненнями). 

Регуляторний орган: Мукачівська міська рада. 
Розробник: управління комунальної власності та архітектури 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 
Контакти: 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Духновича 

Олександра, 2; e-mail: u.kv@mukachevo-rada.gov.ua 
 
Проект рішення Мукачівської міської ради «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку на території м. Мукачева на 2020 рік» 
розроблений відповідно до Податкового кодексу України, Земельного 
кодексу України з метою поповнення бюджету територіальної громади                   
м. Мукачева для виконання Програми економічного і соціального розвитку 
м. Мукачева на 2020 рік», ефективного використання земельного фонду 
Мукачівської міської ради. 
 

1. Проблема, яку передбачається вирішити. 
Згідно п. 12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України (в подальшому ПК), 

рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим 
актом копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний 
термін з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на 
обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 
липня року та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування 
до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 
застосування встановлених місцевих податків і зборів або змін, відповідно до 
п.п 72.1.2.4 п.п 72.1.2 п. 72.1 ст. 72, п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПК, постанови 
КМУ від 24.05.2017р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».  

Проектом передбачається створення умов для надходження до місцевого 
бюджету від плати за землю. Дане рішення позитивно вплине на ринкове 
середовище та умови конкуренції. 

Отже, з метою правового регулювання господарських і 
адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та 

mailto:mvk@mukachevo-rada.gov.ua


суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, 
безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення 
виконання Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської 
міської ради, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття 
рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 
території м. Мукачева на 2020 рік» 

 
Основні групи, на які проблема справляє вплив: 
 

Групи (підгрупи) Так Ні 

1 2 3 

Громадяни так  

Органи місцевого 
самоврядування 

так  

Суб’єкти господарювання так  

У тому числі суб’єкти 

малого підприємництва 

так  

 

Земельний податок за 2018 рік сплатили 3054 платника податку на 
загальну суму 25086,752 тис.грн.  

У разі відсутності регулювання, земельний податок буде нарахований за 
минулорічними ставками, а у випадку коли рішення про встановлення ставок 
податку прийняте на рік (а в нашому випадку на 2019 рік) – ця сума буде 
рівна 0,00 грн. Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив 
на життєдіяльність територіальної громади, оскільки не буде забезпечено в 
повному обсязі фінансування бюджетної сфери, зокрема виплати заробітної 
плати працівникам, яка фінансується з місцевого бюджету, соціально 
важливих місцевих програм: соціальних, екологічних, у сфері 
адміністративних послуг тощо. 

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не 
можливе, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного 
регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією 
міської ради. 

Земельний податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки 
забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством 
плата за землю є джерелом надходжень загального фонду бюджету, за 
рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання 



послуг населенню громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту, культури, фізичної культури та спорту. 

 
2. Цілі державного регулювання. 
Основними цілями регулювання є наповнення місцевого бюджету для 

забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м. 
Мукачева на 2020 рік, відкритості роботи міської ради, вдосконалення 
відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, пов’язаних з 
оподаткуванням. За умови не встановлення нових ставок земельного податку 
рішенням міської ради, відповідно до п. 271.2 ст. 271 ПК земельний податок 
буде нарахований за минулорічними ставками, що призведе до втрат 
бюджету. Це суперечить регуляторним принципам.  

 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлення цілей. 
 1. Визначення альтернативних способів. 
Вид 

альтернативи 
Опис альтернативи 

Альтернатива 1  
Прийняття  
регуляторного  
акту 

Забезпечує досягнення цілей державного 
регулювання. Забезпечує ефективне використання земель 
та наповнення місцевого бюджету, що має сприяти 
належному фінансуванню бюджетних установ, що 
забезпечить надання послуг населенню громади в галузях 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, 
фізичної культури та спорту; вчасному та ефективному 
виконанню плану заходів з благоустрою міста. 

Альтернатива 2 
Встановлення 
максимальних 
ставок 
земельного 
податку 

За рахунок прийняття максимальних ставок буде 
значне перевиконання дохідної частини місцевого 
бюджету, однак платники не будуть мати змоги сплатити 
податки вчасно і в повному об’ємі, що призведе до 
нарахування пені, штрафних санкцій та, як результат, 
соціальної напруги серед населення. 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 
Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 
Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  
Прийняття  
регуляторного  
акту 

Забезпечує досягнення 
цілей державного регулювання. 
Враховує пропозиції фізичних та 
юридичних осіб, які прийняли 
участь в обговоренні проекту 
рішення. Збільшує 
привабливість та ефективне 
використання земельних 
ділянок, які знаходяться у 

Витрати пов’язані з 
публікацією об’яви щодо 
громадського 
обговорення проекту та 
надання пропозиції. 



власності та користуванні 
платників плати за землю. 
Дозволяє наповнювати місцевий 
бюджет. 

Альтернатива 2 
Встановлення 
максимальних 
ставок 
земельного 
податку 

Додаткові надходження до 
бюджету та спрямування їх на 
соціально-економічний розвиток 
громади. 

Витрати пов’язані з 
публікацією об’яви щодо 
громадського 
обговорення проекту та 
надання пропозицій. 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян: 

Вид 
альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  
Прийняття  
регуляторного  
акту 

Забезпечує досягнення 
цілей державного регулювання – 
відкритість та прозорість дій 
органів місцевого 
самоврядування. Враховує 
пропозиції фізичних та 
юридичних осіб, які прийняли 
участь в обговоренні проекту 
рішення. Збільшує 
привабливість та ефективність 
використання земельних 
ділянок, які знаходяться у 
власності та користуванні 
платників плати за землю. 
Дозволяє наповнювати місцевий 
бюджет. 

Затрати часу, 
необхідні для вивчення 
положень про місцеві 
податки та збори та 
обговорення проекту 
рішення. Сплата 
податків за 
запропонованими 
ставками. 

Альтернатива 2 
Встановлення 
максимальних 
ставок 
земельного 
податку 

За рахунок зростання суми 
надходжень до бюджету буде 
вирішено більшу кількість 
соціальних проблем громади. 

Платники не будуть 
мати змоги сплатити 
податки вчасно і в 
повному об’ємі, що 
призведе до нарахування 
пені та застосування 
штрафних санкцій. 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:* 

Показник Великі Середні Малі Мікро Всього 

Кількість суб’єктів одиниць    151 151 

Питома вага групи в    100 100 



загальній кількості, % 

• за даними управління комунальної власності та архітектури 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

Вид 
альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  
(прийняття  
регуляторного  
акту) 

Забезпечує досягнення 
цілей державного регулювання. 
Враховує пропозиції фізичних та 
юридичних осіб, які прийняли 
участь в обговоренні проекту 
рішення. Збільшує 
привабливість та ефективне 
використання земельних 
ділянок, які знаходяться у 
власності та користуванні 
платників плати за землю. 
Дозволяє наповнювати місцевий 
бюджет власними 
надходженнями. 

Затрати часу, 
необхідні для вивчення 
положень про місцеві 
податки та збори та 
обговорення проекту 
рішення. Суб’єкти 
господарювання будуть 
сплачувати плату за 
землю за ставками згідно 
рішення міської ради. 

Альтернатива 2 
Встановлення 
максимальних 
ставок 
земельного 
податку 

Відсутні Надмірне податкове 
навантаження 
спричинить занепад 
малого бізнесу. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 
підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами 
Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені 
повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не 
змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. 

 Тест малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку до цього 
рішення. 

 
 4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей. 
 Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки 

ступеня досягнення визначених цілей, де: 
 4-цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 

повною мірою (проблема більше існувати не буде); 
 3-цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже 

повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 



 2-цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 
частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти 
проблеми залишаться невирішеними); 

 1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті 
(проблема продовжує існувати). 

Рейтинг 
результативності 
(досягнення 
цілей під час 
вирішення 
проблеми) 

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 
оцінки) 

Коментарі щодо 
присвоєння 
відповідного бала 

Альтернатива 1  
Прийняття  
регуляторного  
акту 

3 Цей регуляторний 
акт відповідає потребам 
у розв’язанні визначеної 
проблеми та принципам 
державної регуляторної 
політики. Затвердження 
такого регуляторного 
акта забезпечить 
поступове досягнення 
встановлених цілей, 
зокрема буде досягнуто 
балансу інтересів 
громади та платників 
податків. 

Альтернатива 2 
Встановлення 
максимальних 
ставок 
земельного 
податку 

2 Надмірне 
податкове навантаження 
на суб’єктів 
господарювання 
знівелює вигоди від 
збільшення дохідної 
частини бюджету, а 
саме може призвести до 
занепаду малого 
бізнесу. 

Рейтинг результативності досягнення цілей 
Рейтинг 

результативності 
Вигоди 
(підсумок) 

Витрати  
(підсумок) 

Обґрунтуван
ня відповідного 
місця 
альтернативи у 
рейтингу 

Альтернатива 1  
Прийняття  
регуляторного  
акту 

Вирішує 
проблеми 
вдосконалення 
плати за землю. 

Громадяни 
та суб’єкти 
господарювання 
будуть 

Цей 
регуляторний акт 
відповідає 
потребам у 



Приведення 
рішення ради до 
норм чинного 
законодавства. 
Рішення відповідає 
постанові КМУ від 
24.05.2017 року 
№483 «Про 
затвердження форм 
типових рішень про 
встановлення 
ставок та пільг із 
сплати земельного 
податку. Сплата 
податків за 
обґрунтованими 
ставками. 

сплачувати 
плату за землю 
за ставками 
згідно рішення 
міської ради. 

розв’язанні 
визначеної 
проблеми та 
принципам 
державної 
регуляторної 
політики. 
Затвердження 
такого 
регуляторного 
акта забезпечить 
поступове 
досягнення 
встановлених 
цілей. 
Наповнення 
місцевого 
бюджету, 
забезпечить 
стабільного 
фінансового стану 
суб’єктів 
господарювання 
та забезпечить 
збереження 
робочих місць. 

Альтернатива 2 
Встановлення 
максимальних 
ставок 
земельного 
податку 

Відсутні Витрати 
пов’язані з 
публікацією 
об’яви щодо 
громадського 
обговорення 
проекту та 
надання 
пропозицій. 
Надмірне 
податкове 
навантаження 
спричинить 
занепад малого 
бізнесу. 

Не вирішує 
проблем 
вдосконалення 
плати за землю, та 
приведення її до 
норм чинного 
законодавства. 
Підвищення 
соціальної 
напруги.  

Переваги обраної альтернативи 

Рейтинг  Аргументи щодо переваги 
обраної альтернативи/причини 

Оцінка ризику 
зовнішніх чинників на 



відмови від альтернативи дію запропонованого 
регуляторного акта 

Альтернатива 1  
Прийняття  
регуляторного  
акту 

Цей регуляторний акт 
відповідає потребам у 
розв’язанні визначеної 
проблеми та принципам 
державної регуляторної 
політики. Затвердження такого 
регуляторного акта забезпечить 
поступове досягнення 
встановлених цілей. 

Зміни до 
Податкового кодексу 
України, Бюджетного 
кодексу України, 
Земельного кодексу 
України та інших 
законодавчих актів. 

Альтернатива 2 
Встановлення 
максимальних 
ставок земельного 
податку 

Цілі прийняття 
регуляторного акта можуть 
бути досягнуті частково. 
Надмірне податкове 
навантаження на суб’єктів 
господарювання знівелює 
вигоди від збільшення дохідної 
частини бюджету, а саме може 
призвести до занепаду малого 
бізнесу. 

Нові зміни у 
законодавстві. 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 1 – встановлення 
економічно обґрунтованих розмірів ставок земельного податку, що є 
посильним для платників, що забезпечить фінансову спроможність 
Мукачівської міської ради. 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 
проблеми. 

1. Розробка та оприлюднення проекту рішення «Про встановлення 
ставок із сплати земельного податку на території м. Мукачева на 2020 рік» та 
АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій. 

2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання. 
3. Підготовка експертного висновку відповідальної комісії, щодо 

відповідності проекту рішення вимогам Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

4. Отримання висновку від Державної регуляторної служби України про 



встановлення ставок земельного податку.   
5. Оприлюднення рішення. 
6. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого 

рішення.  
Встановлення запропонованих ставок податку на 2020 рік є основним 

механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми. 
 
6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта. 
Ймовірність досягнення цілей рішення ґрунтується на високій мотивації 

суб’єктів господарювання стосовно виконання вимог акту, яка полягає у: 
простоті та доступності положень рішення; простоті виконання вимог 
рішення; врегулювання прав суб’єктів господарювання, на яких 
поширюється дане рішення; встановлення чіткого порядку розрахунку 
земельного податку за земельні ділянки. Можлива шкода у разі настання 
очікуваних наслідків дії акту не прогнозується. 

 
7. Визначення очікуваних результатів регуляторного акту.  
У разі впровадження запропонованого проекту рішення міської ради 

очікується наступний результат: 
1)Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому 

законодавству. 
2)Надходження коштів до місцевого бюджету від плати за землю з 

метою їх подальшого спрямування на соціально-економічний розвиток 
громади. 

3)Виконання Програми економічного та соціального розвитку 
територіальної громади. 

4)Вигоди та витрати: 
Вигоди: 
1.Забезпечення контролю за виконанням регуляторного акта. 
2.Збільшення надходжень із сплати земельного податку. 
3.Розвиток інфраструктури міста. 

     4.Сприятиме виконанню місцевих програм в галузях ЖКГ, транспорту, 
культури тощо. 

Витрати: 
     1.Витрати на адміністрування регуляторного акта: витрати на оплату 

праці працівників органів влади, діяльність яких пов’язана з виконанням або 
контролем за виконання вимог регуляторного акта. 

2.Видатки на збір та обробку інформації. 
5) Інтереси суб’єктів господарювання: 
1. Встановлені чіткі розміри податку. 
2. Прозорість дій місцевих органів влади. 
3. Позитивний вплив на ринкове середовище та умови конкуренції. 
6) Інтереси населення міста: 
1. Вирішення частини соціальних проблем громади за рахунок зростання 



дохідної частини місцевого бюджету. 
2. Покращення соціального забезпечення. 
8. Термін дії документа – 2020 рік. 
9. Показники ефективності регуляторного акта: 
1. Сума надходжень до бюджету, тис. грн. 
2. Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься 

дія рішення, осіб. 
3. Рівень поінформованості платників податку з основних положень 

регуляторного акту. 
4. Створення фінансових можливостей міської влади для задоволення 

соціальних та інших потреб територіальної громади (% перевиконання 
планових показників доходу бюджету). 

Статистичні дані: 
 

Назва 
показника 

2018 рік 
(факт) 

2019 рік 
(очікуванні) 

2020 рік 
(очікувані в 
результаті 
застосування 
проекту рішення  

Земельний 
податок, тис. грн. 

25086,752 39181,900 39181,900 

Кількість 
платників 
земельного 
податку, осіб, в 
т.ч. 
1)фізичні  
 
2)юридичні  

 
3054 
 

 

2952 

102 

 
3103 
 

 

2952 

151 

 
3103 
 

 

2952 

151 

Рівень 
поінформованості 
суб’єктів 
господарювання 
та фізичних осіб з 
основними 
положеннями 
акта 

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті 
органами місцевого самоврядування офіційно 
оприлюднюються у засобах масової інформації, тому 
рівень поінформованості напряму залежить від загальної 
кількості населення, яке ознайомиться з ними. 

Даний регуляторний акт буде розміщено на 
офіційному сайті міської ради та в місцевому 
друкованому виданні. 

10. Відстеження результативності.  
Для відстеження результативності рішення Мукачівської міської ради 

відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» буде застосовано аналіз 



статистичних даних, даних бюджетної та податкової звітності. Терміни 
відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення міської 
ради встановлені: 

базове – до дня набрання чинності регуляторним актом; 
повторне – за три місяці до закінчення дії регуляторного акту. 
Забезпечення проведення відстеження покладається на Управління 

комунальної власності та архітектури та фінансове управління Мукачівської 
міської ради. 

11. Заходи по відстеженню результативності: 
Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі даних, 

розміру надходжень від сплати земельного податку на підставі даних 
фіскальної служби.  

 
Секретар міської ради                                                               І.Маняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-тест) 

 
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання 
 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 
суб’єктів господарювання та переліку процедур, виконання яких необхідне 
для здійснення регулювання, проведені управлінням комунальної власності 
та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради при розробці 
проекту рішення Мукачівської міської ради «Про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного податку на території м. Мукачева на 2020 рік» 
відображені в таблиці 1:  

                                                                                                       Таблиця 1 
№  

Вид консультації (публічні 
консультації прямі («круглі столи», 

наради, робочі зустрічі тощо), 
інтернет-консультації прямі (інтернет-

форуми, соціальні мережі тощо), 
запити до підприємців, експертів, 

науковців тощо) 

  
Чисель-

ність 
учасник

ів 
консуль

тацій 

 
Основні 

результати 
консультацій 

(опис) 

1 Комісія з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку, 
управління комунальної власності та 
архітектури, відділ економіки 

16 Доцільність 
ухвалення 
рішення про 
встановлення 
ставок 
земельного 
податку на 
території 
громади у 2020 
році з 
урахуванням 
диференціації за 
видами цільового 
використання 
земель; 
підтвердження 
розміру витрат 
суб’єктів 
господарювання 

2 Робочі наради та зустрічі 
(опитування). 

20 

3 Вид консультацій: 
у телефонному та усному режимі, 

інтернет консультації. 

24 

4  
 

  

 
 



№  
Вид консультації (публічні 

консультації прямі («круглі столи», 
наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі (інтернет-
форуми, соціальні мережі тощо), 
запити до підприємців, експертів, 

науковців тощо) 

  
Чисель-

ність 
учасник

ів 
консуль

тацій 

 
Основні 

результати 
консультацій 

(опис) 

на виконання 
вимог 
регулювання; 
оцінка впливу 
регуляторного 
акта на 
конкуренцію в 
рамках 
проведення 
аналізу 
регуляторного 
впливу. 

УСЬОГО ОСІБ 60  
 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого  
підприємництва (мікро- та малі) 

Розрахункова чисельність суб’єктів підприємництва, на яких                              
поширюється регулювання згідно з аналізом регуляторного впливу проекту 
рішення Мукачівської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку на території м. Мукачева на 2020 рік» - 3103. 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва, на яких справляє вплив дія 
запропонованого регулювання – 151. 

 
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва 

на виконання вимог регулювання 
                                                                                                       Таблиця 2 

№ Витрати На 2020 рік 
1 2 3 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на 
виконання регулювання 

1 Витрати на придбання основних 
фондів, обладнання та приладів, 
сервісне обслуговування, 
навчання/підвищення кваліфікації 
персоналу тощо, грн.. 

Цей податок не є новим 
і не передбачає витрат на 

придбання основних 
фондів, обладнання та 

приладів, сервісне 
обслуговування, 



навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу 

тощо. 
2 Витрати на отримання 

адміністративних послуг (дозволів, 
ліцензій, сертифікатів, атестатів,   
погоджень, висновків, проведення 
незалежних/ обов’язкових експертиз, 
сертифікації, атестації тощо) та інших 
послуг (проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо), грн. 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено. 

3 Витрати на оборотні активи 
(матеріали, канцелярські товаритощо), 
грн. 

Податок не є новим, 
додатковихвитрат не 

передбачено. 
 

4 Витрати, пов’язані з наймом 
додаткового персоналу, грн.. 

Податок не є новим, 
додатковихвитрат не 

передбачено. 
 

5 Кількість суб’єктів 
господарювання малого 
підприємництва, на яких буде 
поширено регулювання, одиниць: 

 

 
151 

6 Сплата земельного податку, тис 
грн. 

37561,90 

7 Сумарні витрати суб’єктів малого 
господарювання підприємництва, на 
виконання регулювання (вартість 
регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 +  
4 + 6/,тис. грн. 

37561,90 

 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

8 Процедури отримання первинної 
інформації про вимоги регулювання: 

Формула:  
витрати часу на отримання 

інформації про регулювання Х 
вартість часу суб’єкта малого 
підприємництва (заробітна плата)  

0,25 год.*х 27,66 грн. ** 
(мінімальна зарплата                    
4 425,00 грн.: 160 год. у місяць ) = 6,91 
грн.. 

6,91 



9 Процедура організації виконання 
вимог регулювання. 

 

Цей податок не є новим 
та не передбачає витрат на 

організацію виконання 
вимог регулювання 

10 Витрати на оборотні активи 
(матеріали, канцелярські товаритощо), 
грн. 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 
11 Процедура офіційного подання 

юридичними особами декларації зі 
сплати податку контролюючому 
органу : 

- витрати часу з підготовки та 
подання декларації  = 0,25 год.* х 
27,66 грн.** (мінімальна зарплата                   
4 425,00 грн.: 160 год. у місяць)  = 6,91 
грн. 

6,91 

12 Інші процедури Відповідно до статті 
77.1. Кодексу платники 
податків з незначним 
ступенем ризику 
включаються до плану-
графіка не частіше ніж раз 
на три календарні роки. 
Ураховуючи зазначене, при 
розрахунку витрат на один 
рік ці витрати не 
враховуються в загальних 
витратах. Інші процедури 
не передбачено. 

13 РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 
11 + 12), грн. 

13,82 

14 Кількість суб’єктів 
господарювання малого 
підприємництва, на яких буде 
поширено регулювання, одиниць: 

 
151 

15 Сумарні витрати суб’єктів малого 
господарювання підприємництва, на 
виконання регулювання (вартість 
регулювання) / рядок 13 х рядок 14/, 
грн.: 

 
 

2086,82 

16 РАЗОМ (сума рядків: 7 +15), грн.          37563087,72 
 
*Відповідно до пунктів 1, 3 карти 11 міжгалузевих нормативів 

чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і 



соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві 
нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»); 

**Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний 
розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017  
№05110-14-21/20720, орієнтовна мінімальна заробітна плата 4 425,00 грн.)у 
погодинному розмірі – 4425,00 грн./ 160 год. = 27,66 грн./год. 

Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами 
Кодексу та сплачують податок вже не один рік.  

 
БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 
 

Державне регулювання даного проекту рішення не передбачає утворення 
нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого                              
органу).  

Витрати на запровадження державного регулювання місцевих податків і 
зборів для суб’єктів господарювання, які будуть виконувати вимоги цього                           
регуляторного акту, розрахунок витрат на перевірки, ведення обліку, подання 
звітності державним органам, бюджетних витрат для фіскальних органів на 
адміністрування збору не здійснюється, оскільки встановлені нормами 
Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені 
повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не 
змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші дміністративні процедури. 

 
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, 

що виникають на виконання вимог регулювання 
 

Таблиця 3 
 

/п 
Показник 

Перший рік 
регулювання 
(стартовий), грн. 

 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого 
підприємництва на виконання регулювання, грн.*  37561000,90 

 Оцінка вартості адміністративних процедур 
для суб’єктів малого підприємництва щодо 
виконання регулювання та звітування, грн. 

     2086,82 

 Сумарні витрати малого підприємництва на 
виконання запланованого регулювання (рядок 1+ 
рядок 2), грн. 

 37563087,72 

 Бюджетні витрати на адміністрування 
регулювання суб’єктів малого підприємництва, 
грн. 

Дані витрати не 
розраховуються, бо 

встановлені нормами 
ПКУ 

 Сумарні витрати на виконання запланованого 
регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн. 

       37563087,72 



 
5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого  

підприємництва щодо запропонованого регулювання 
 

Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база  оподаткування, 
податковий період, порядки обчислення суми податку, строк, порядок сплати 
податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого 
самоврядування щодо його встановлення. 

Цей податок не є новим. При його запровадженні для суб’єктів малого 
підприємництва на законодавчому рівні вже застосовано коригуючі 
(пом’якшувальні) заходи. 

Установлення диференційованих ставок є компенсаторним заходом. У 
разі встановлення максимально допустимих - значно збільшиться                         
податкове навантаження на платників податку. Однак, відповідні норми 
встановлені Кодексом і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад. 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                  І. Маняк 


	СТАВКИ земельного податку за земельні ділянки на території
	міста Мукачева, що перебувають
	у власності платників податків
	СТАВКИ земельного податку за земельні ділянки, що перебувають
	у постійному користуванні платників податків
	на території міста Мукачева

