
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  10 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 червня 2021          Мукачево №414

� � � � Про встановлення ставок із сплати земельного податку на
території Мукачівської міської територіальної громади

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 
комісії з питань бюджету та регламенту (висновок, протокол №10 від  
23.06.2021 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 Мукачівської міської територіальної громади:
1) ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у 

власності платників податку - згідно з додатком 1 до цього рішення;
2) ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у 

постійному користуванні платників податку - згідно з додатком 2 до цього 
рішення;

3) ставки орендної плати за земельні ділянки - згідно з додатком 3 до 
цього рішення.

2. Визначити елементи земельного податку  згідно з додатком 4 до цього 
рішення.

3. Визначити загальні засади встановлення орендної плати за земельні 
ділянки на території Мукачівської міської територіальної громади - згідно з 
додатком 5 до цього рішення.

4. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2022р:
    4.1. Рішення 80 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання "Про 
встановлення ставок із сплати земельного податку натериторії Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громадина 2021 рік" №1943 від 25.06.2020р .

4.2. Рішення 42 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання "Про 
встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на території м. 



Мукачева на 2019 рік" №1064 від 21.06.2018р. 
5. Дане рішення набирає чинності з дня оприлюднення і вводиться в дію з 

01.01.2022 року.
6. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 

оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на 
офіційному сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua.

7. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування земельного  
податку до бюджету Мукачівської міської територіальної громади здійснює 
Головне управління ДПС у Закарпатській області.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань бюджету та регламенту.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


