
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про внесення змін до рішення сесії міської 
ради від 03.06.2011 року № 180 
 

У зв’язку із змінами у чинному законодавстві, з метою недопущення втрат до 
місцевого бюджету, враховуючи рекомендації державної податкової інспекції у        
м.Ужгороді головного управління Міндоходів у Закарпатській області        
від  03.04.2014 року № 462/9/15-03, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», Земельним та 
Податковим кодексами України 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до пунктів 1, 3 додатку до рішення VI сесії міської ради VI 

скликання від 03.06.2011 року № 180 «Про розміри орендної плати за користування 
земельними ділянками, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської 
ради» та викласти їх у новій редакції: 

«1. Для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
– 3 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки». 

«3. Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
– 3 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки». 

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань 
регулювання земельних відносин. 

 
 
 

В.о. міського голови,  
секретар ради                                                                     В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Супровідна записка 
до проекту рішення «Про внесення змін до рішення сесії  

міської ради від 03.06.2011 року № 180» 
 
 

У зв’язку із змінами у чинному податковому законодавстві, зокрема ст. 288.5.1 
Податкового кодексу України встановлено єдиний мінімальний розмір річної 
орендної плати за земельні ділянки комунальної та державної власності на рівні 3 % 
від нормативної грошової оцінки. З метою недопущення втрат місцевого бюджету, 
враховуючи рекомендації державної податкової інспекції у м. Ужгороді головного 
управління Міндоходів у Закарпатській області відділ землекористування подає на 
розгляд сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення сесії 
міської ради від 03.06.2011 року № 180» та просить його підтримати. 

 
 
 

Начальник відділу землекористування                                                   О. Чепкий 
 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення  Ужгородської міської ради 
«Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 03.06.2011 року №180» 

ОПИС ПРОБЛЕМИ 

Згідно з  рішенням міської ради від 03.06.2011 року №180 «Про розмір орендної плати за 
користування земельними ділянками, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської 
ради» встановлено ставки орендної плати за земельні ділянки. Податковим кодексом України, 
Законом України «Про оренду землі» визначено, що розмір річної орендної плати 
встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою: 

- для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що 
встановлюється Податковим кодексом України; 

- для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що 
встановлюється Податковим кодексом України. 

З метою ефективного використання земельних ділянок на території м. Ужгорода,  
отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, та приведення у відповідність 
із нормами Закону України «Про оренду землі», ст. 288.5.1 Податкового кодексу України, 
даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території міста у 
відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити та визначити прозорий механізм 
розрахунку орендної плати за використання земельних ресурсів. 

Цілі державного регулювання 

  Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей: 

- приведення нормативно - правового документу у відповідність до норм чинного 
законодавства; 

-  можливість вирішення питань оренди землі відповідного цільового призначення на 
території міста в межах чинного законодавства України. 

Для досягнення цілей необхідне удосконалення місцевих нормативних актів з 
регулювання земельних відносин. 

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою 
ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 

Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані 
чинним законодавством відповідним міським радам. Змінити розмір орендної плати та цим 
самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття 
відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з 
підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечить нормам діючого 
законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки 
шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення міської ради відповідно до норм 
чинного законодавства. 

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих 
регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них. 



Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою діючого регуляторного 
акту, так як в ньому не враховані зміни у діючому законодавстві. 

Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати 
та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного 

акту. 

При прийнятті регуляторного акту будуть : 

а) визначені розміри орендної плати за земельні ділянки, які будуть відповідати вимогам 
чинного законодавства . 

б)  очікується збільшення надходжень від орендної плати за землю. 

в) додаткові надходження до бюджету дадуть змогу ефективно використати їх на 
соціально-економічний розвиток міста . 

Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених 
цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання 

господарських відносин. 

  В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи: 

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання). 

Оцінюючи визначену альтернативу слід зазначити, що вона є неприйнятною, оскільки вона веде 
до порушень норм діючого законодавства 

Аргументи переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. 

 Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту – рішення міської ради 
«Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 03.06.2011 року №180» дасть 
можливість привести у відповідність до норм чинного законодавства України рішення 
міської ради. 

Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття 
запропонованого регуляторного акту. 

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних 
заходів: 

1. Забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди земельних ділянок даного 
цільового призначення, для соціальної сфери та регулювання земельних відносин на території 
міста. 

2. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства 
дає можливість удосконалити механізм надання земельних ділянок в оренду. 

3. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою 
громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від 
громадськості. 

4. Укладання (переукладання) договорів оренди земельних ділянок для даного цільового 
призначення. 



Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного 
акту. 

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання суб’єктами господарювання вимог 
чинного законодавства за рахунок: 

- відповідності даного регуляторного акту нормам чинного законодавства; 

- вдосконалення визначення розміру орендної плати для даного цільового призначення. 

Обґрунтування, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей 
є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та 

держави. 

Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок: 

- відповідність в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного 
законодавства; 

Вигоди, які виникають внаслідок дії регуляторного акту. 

   Суб’єкти підприємницької 
діяльності 

Місцева влада Населення 

Вигоди Орендна плата за землю даного 
призначення буде приведена до
норм чинного законодавства. 

Можливе збільшення 
надходження до бюджету від 
орендної плати за землю.  

Прозорість дій 
влади 

  

  
Витрати Збільшення розміру орендної плати

за користування землею у деяких
орендарів. 

Витрат не передбачається. 

  

Витрат не 
передбачається. 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від 
ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати 
ці вимоги. 

Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та 
фінансових витрат органів місцевого самоврядування з міського бюджету. Додаткові витрати на 
виконання вимог регуляторного акту з боку держави також не передбачено. 

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту. 

Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в 
чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування. 

Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, 
спрямованих на відстеження дії регуляторного акта. 

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до 
чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть 
вноситись відповідні зміни, або доповнення. 



Визначення показників результативності цього регуляторного акту. 

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть: 

- надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду земельних ділянок 
відповідно ст. 288.5.1 Податкового кодексу України.  

Передбачається збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування 
договірних відносин та визначення справедливих ставок орендної плати даного цільового 
призначення. 

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності 
регуляторного акту в разі його прийняття. 

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за 
допомогою наступних заходів: 

- аналіз надходжень до міського бюджету плати за оренду землі; 

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками 
проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного 
акту. 

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до набрання 
ним чинності. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в термін не 
пізніше 2 років з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження будуть проводитися раз 
на кожні 3 роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження 
результативності даного регуляторного акту. 
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