
№ документа, яким 

здійснено перегляд

назва рішення (посилання на 

сайт)

Рішення Хустської міської 

ради  X сесії  VII скликання 

«Про справляння податку на 

нерухоме майно в м. Хуст 

відмінне від земельної 

ділянки»

від 26.06.2020 № 2002 
приведено у відповідність до 

законодавства
від 30.06.2021 № 344

«Про встановлення місцевих 

податків та зборів на території 

Хустської міської територіальної 

громади»

Рішення Хустської міської 

ради  X сесії  VII 

скликання«Про встановлення 

ставки  земельного  податку в 

м. Хуст»

від 26.06.2020 № 2001 
приведено у відповідність до 

законодавства
від 30.06.2021 № 344

«Про встановлення місцевих 

податків та зборів на території 

Хустської міської територіальної 

громади»

Рішення Хустської міської 

ради  X сесії  VII 

скликання«Про  справляння  

єдиного податку в місті  

Хуст».

від 26.06.2020 № 2004 
приведено у відповідність до 

законодавства
від 30.06.2021 № 344

«Про встановлення місцевих 

податків та зборів на території 

Хустської міської територіальної 

громади»

Рішення Хустської міської 

ради  X сесії  VII 

скликання«Про справляння 

туристичного збору в місті 

Хуст»

від 26.06.2020 №  2005 
приведено у відповідність до 

законодавства
від 30.06.2021 № 344

«Про встановлення місцевих 

податків та зборів на території 

Хустської міської територіальної 

громади»

Рішення Хустської міської 

ради  X сесії  VII 

скликання«Про затвердження 

Положення про порядок 

обчислення і сплати збору за 

місця паркування 

транспортних засобів на 

території Хустської міської 

ради».

від 26.06.2020 №  2056
приведено у відповідність до 

законодавства
від 30.06.2021 № 345 

«Про затвердження Положення 

про порядок обчислення і сплати 

збору за місця паркування 

транспортних засобів на території 

Хустської міської територіальної 

громади»

Єдиний податок
Рішення № 9  XXVII сесії VII 

скликання    від 24.12.2019 р. 

Переглянуто діють до 

31.12.2021

Рішення  № 1  V сесії VIIІ 

скликання  І пленарне 

засідання  від 24.06.2021 

Про встановлення ставок 

єдиного податку на території 

Синевирської сільської ради з 

2022 року   https://synevyrska-

gromada.gov.ua/regulyatorna-

politika-15-40-52-13-07-2021/

Туристичний збір
Рішення  № 6   XXII сесії VII 

скликання від 28.02.2019 р. 

Переглянуто діють до 

31.12.2021

Рішення № 2  V сесії VIIІ 

скликання  І пленарне 

засідання  Від 24.06.2021 

Про ставки туристичного збору на 

території Синевирської 

сільської  ради з 2022 року   

https://synevyrska-

gromada.gov.ua/regulyatorna-

politika-15-40-52-13-07-2021/

Земельний податок

Рішення XXIIсесії 7-го 

скликання від 24.02.2019 

року № 59

Переглянуто діють до 

31.12.2021

Рішення IV сесія VIII 

скликання від 14.07.2021 № 7

Про встановлення ставок із сплати 

земельного податку на території 

Колочавської сільської ради 

https://rada.info/upload/users_files/0

4350777/c72aaba118d318296b9bba

400b516ed6.pdf 

Податок на нерухоме майно 

відмінне від земельної 

ділянки на території 

Колочавської сільської ради

Рішення XXIIсесії 7-го 

скликання від 24.02.2019 

року № 59

Переглянуто діють до 

31.12.2021

Рішення IV сесія VIII 

скликання від 14.07.2021 № 8

Про встановлення ставок із сплати 

податоку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки на 

території Колочавської сільської 

ради 

https://rada.info/upload/users_files/0

4350777/0aea6d175d8e26f41c53d3

a3a9f01748.pdf 

Туристичний збір

Рішення XXIIсесії 7-го 

скликання від 24.02.2019 

року № 59

Переглянуто діють до 

31.12.2021

Рішення IV сесія VIII 

скликання від 14.07.2021 № 6

Про встановлення розміру ставки 

туристичного збору на території 

Колочавської сільської ради 

https://rada.info/upload/users_files/0

4350777/cc45e9eb522603c484cb91

e365554afa.pdf 

Про встановлення ставок 

земельного податку на 

території Зарічанської 

сільської ради об'єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік

№ 154 від 07.07.2020
приведено у відповідність до 

законодавства
№ 354 від 14.07.2021 

Про встановлення ставок 

земельного податку на території 

Зарічанської сільської ради на 

2021 рік

Інформація щодо перегляду діючих регуляторних актів

Назва ОМС
Назва діючого 

регуляторного акту
№, дата регуляторного акту

Результат перегляду 

скасовано/втратило 

чинність/приведено у 

відповідність до 

законодавства

Яким документом здійснено перегляд

Хустська міська 

територіальна громада

Синевирська сільська рада

Колочавська сільська рада

Зарічанська сільська рада

https://rada.info/upload/users_files/04350889/72d8d2bec83820d4961c0eb76c2f06cb.doc
https://rada.info/upload/users_files/04350889/72d8d2bec83820d4961c0eb76c2f06cb.doc
https://rada.info/upload/users_files/04350889/72d8d2bec83820d4961c0eb76c2f06cb.doc
https://rada.info/upload/users_files/04350889/72d8d2bec83820d4961c0eb76c2f06cb.doc
https://rada.info/upload/users_files/04350889/72d8d2bec83820d4961c0eb76c2f06cb.doc
https://rada.info/upload/users_files/04350889/72d8d2bec83820d4961c0eb76c2f06cb.doc
https://rada.info/upload/users_files/04350889/986afb1a6155e2f85263c0b0eff7ab4c.docx
https://rada.info/upload/users_files/04350889/986afb1a6155e2f85263c0b0eff7ab4c.docx
https://rada.info/upload/users_files/04350889/986afb1a6155e2f85263c0b0eff7ab4c.docx
https://rada.info/upload/users_files/04350889/986afb1a6155e2f85263c0b0eff7ab4c.docx
https://rada.info/upload/users_files/04350889/986afb1a6155e2f85263c0b0eff7ab4c.docx
https://rada.info/upload/users_files/04350889/986afb1a6155e2f85263c0b0eff7ab4c.docx
https://rada.info/upload/users_files/04350777/c72aaba118d318296b9bba400b516ed6.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/c72aaba118d318296b9bba400b516ed6.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/c72aaba118d318296b9bba400b516ed6.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/c72aaba118d318296b9bba400b516ed6.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/c72aaba118d318296b9bba400b516ed6.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/c72aaba118d318296b9bba400b516ed6.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/0aea6d175d8e26f41c53d3a3a9f01748.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/0aea6d175d8e26f41c53d3a3a9f01748.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/0aea6d175d8e26f41c53d3a3a9f01748.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/0aea6d175d8e26f41c53d3a3a9f01748.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/0aea6d175d8e26f41c53d3a3a9f01748.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/0aea6d175d8e26f41c53d3a3a9f01748.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/0aea6d175d8e26f41c53d3a3a9f01748.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/0aea6d175d8e26f41c53d3a3a9f01748.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/cc45e9eb522603c484cb91e365554afa.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/cc45e9eb522603c484cb91e365554afa.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/cc45e9eb522603c484cb91e365554afa.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/cc45e9eb522603c484cb91e365554afa.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/cc45e9eb522603c484cb91e365554afa.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04350777/cc45e9eb522603c484cb91e365554afa.pdf


Про встановлення ставок на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 

території Зарічанської 

сільської ради об'єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік

№155 від 07.07.2020 
приведено у відповідність до 

законодавства
№  355 від 14.07.2021 

Про встановлення ставок на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території 

Зарічанської сільської ради на 

2021 рік

Про встановлення 

транспортного податку на 

території Зарічанської 

сільської ради об'єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік

№156 від 07.07.2020 
приведено у відповідність до 

законодавства
№ 356 від 14.07.2021 

Про встановлення транспортного 

податку на території Зарічанської 

сільської ради на 2021 рік

Про затвердження ставок 

єдиного податку на території 

Зарічанської сільської ради 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік

№157 від 07.07.2020
приведено у відповідність до 

законодавства
№ 357 від 14.07.2021

Про затвердження ставок єдиного 

податку на території Зарічанської 

сільської ради  на 2021 рік

Про затвердження ставок 

туристичного збору на 

території Зарічанської 

сільської ради об'єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік

№158 від 07.07.2020 
приведено у відповідність до 

законодавства
№ 358 від 14.07.2021 

Про затвердження ставок 

туристичного збору на території 

Зарічанської сільської ради  на 

2021 рік

Про затвердження 

Положення "Про оренду 

комунальної власності 

територіальної громади 

м.Мукачево" (нова редакція)

Рішення 11 сесії № 246             

від 30.06.2011
втратило чинність

Рішення 9 сесії № 356             

від 25.05.2021

Про визнання таким, що втратило 

чинність рішення Мукачівської 

міської ради; https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-viznannya-

takim-shcho-vtratilo-chinnist-

rishennya-mukachivskoyi-miskoyi-

radi-2

Про внесення змін в 

Положення «Про оренду 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Мукачево» (нова редакція)

Рішення 19 сесії 

Мукачівської міської ради               

6-го скликання від 08.12.2011  

№411

Втратило чинність

Рішення 9 сесії Мукачівської 

міської ради              8-го 

скликання від 27.05.2021  

№356

Про визнання таким, що втратило 

чинність рішення Мукачівської 

міської ради% https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-viznannya-

takim-shcho-vtratilo-chinnist-

rishennya-mukachivskoyi-miskoyi-

radi-2

Про затвердження 

Положення про порядок 

присвоєння поштових адрес 

об’єктам нерухомості у місті 

Мукачево

Рішення 10 сесії 

Мукачівської міської ради               

7-го скликання від 31.03.2016  

№155

Скасовано

Рішення 10 сесії 

Мукачівської міської ради             

8-го скликання від 25.06.2021 

№412

Про скасування рішення 10 сесії 

Мукачівської міської ради 7 

скликання № 155 від 31 березня 

2016 року «Про затвердження 

Положення про порядок 

присвоєння поштових адрес 

об’єктам нерухомості у місті 

Мукачево»; https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-skasuvannya-

rishennya-10-sesiyi-mukachivskoyi-

miskoyi-radi-7-sklikannya-155-vid-

31-bereznya-2016-roku-pro-

zatverdzhennya-polozhennya-pro-

poryadok-prisvoyennya-poshtovih-

adres-obyektam-n-3

«Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінене 

від земельної ділянки на 

території Королівської  

селищної територіальної 

громади»

від 12.07.2021 

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення сесії № 369 від 

12.07.2021 

korolivska-

gromada.gov.ua/regulyatorni-akti                                                        

"Про встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінене від  земельної 

ділянки на території Королівської 

селищної територіальної громади"

«Про встановлення єдиного 

податку на території 

Королівської селищної 

територіальної громади»

від 12.07.2021 

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення сесії № 370 від 

12.07.2021 

korolivska-

gromada.gov.ua/regulyatorni-akti                                                        

"Про встановлення єдиного 

податку на території Королівської 

селищної територіальної громади"

Королівська селищна рада

Зарічанська сільська рада

Мукачівська міська рада



«Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінене 

від земельної ділянки на 

території Королівської  

селищної територіальної 

громади»

від 12.07.2021 

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення сесії № 369 від 

12.07.2021 

korolivska-

gromada.gov.ua/regulyatorni-akti                                                        

"Про встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінене від  земельної 

ділянки на території Королівської 

селищної територіальної громади"

«Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

подку на території 

Королівської селищної 

територіальної громади»

від 12.07.2021 

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення сесії № 371 від 

12.07.2021 

korolivska-

gromada.gov.ua/regulyatorni-akti                                                        

"Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на 

території Королівської селищної 

територіальної громади"

«Про затвердження 

Положення  про порядок 

нарахування та сплати 

транспортного податку на 

майно на території 

Королівської  селищної 

територіальної громади»

від 12.07.2021 

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення сесії № 372 від 

12.07.2021 

korolivska-

gromada.gov.ua/regulyatorni-akti                                                        

«Про затвердження Положення  

про порядок нарахування та 

сплати транспортного податку на 

майно на території Королівської  

селищної територіальної громади»

«Про встановлення 

туристичного збору на 

території Королівської  

селищної територіальної 

громади»

від 12.07.2021 

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення сесії № 373 від 

12.07.2021 

korolivska-

gromada.gov.ua/regulyatorni-akti                                                        

«Про встановлення туристичного 

збору на території Королівської  

селищної територіальної громади»

«Про встановлення 

туристичного збору»
від 21.05.2021 

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення сесії № 162 від 

21.05.2021 

«Про встановлення туристичного 

збору на території Костринської 

сільської ради на 2022 рік»

"Про встановлення ставок та 

пільг із сплати  земельного 

податку"

від 21.05.2021 

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення сесії № 163 від 

21.05.2021 

"Про встановлення ставок та пільг 

із сплати  земельного податку"

"Про встановлення ставок та 

пільг із податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки"

від 21.05.2021 

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення сесії № 164 від 

21.05.2021 

"Про встановлення ставок та пільг 

із податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки"

Виноградівська міська рада

"Про затвердження 

Положення про громадський 

бюджет територіальної 

громади міста Виноградів"

від 17.01.2020 № 1014

чинне, але підлягає перегляду 

з метою поширення на всю 

територіальну громад

буде розглянуто та 

затверджено на черговій сесії 

міської ради

Про затвердження Положення про 

громадський бюджет 

територіальної громади міста 

Виноградів

Рішення Перехрестівської 

сільської ради від 29.05.2020 

№305 "Про встановлення 

місцевих податків і зборів на 

2021 рік"

від 29.05.2020 № 305

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Матіївської 

сільської ради від 

02.06.2020р. №339 "Про 

встановлення розмірів ставок 

єдиного податку для 

фізичних осіб на території 

Матіївської сільської ради на 

2021 рік"

від 02.06.2020 № 339

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Новосільської 

сільської ради  від 

11.06.2020р. №251"Про 

встановлення місцевих 

податків та зборів на 2021 

рік"

від 11.06.2020 № 251

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Вербовецької 

сільської ради від 

17.07.2020р. №342 "Про 

встановлення ставок єдиного 

податку для фізичних осіб на 

території  Вербовецької 

сільської ради на 2021 рік"

від 17.07.2020 № 342

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Костринська сільська рада

Вилоцька селищна рада

від 14.07.2021 № 108

"Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку на 

території Вилоцької селищної 

територіальної громади"

Королівська селищна рада



Рішення Шаланківської 

сільської ради від 

12.06.2020р. №624 "Про 

встановлення розмірів ставок 

єдиного податку для 

фізичних осіб  на території с. 

Шаланки на 2021 рік"

від 12.06.2020 № 624

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Вилоцької селищної 

ради від 19.06.2020р. № 435 

"Про місцеві податки і збори"

від 19.06.2020 № 435

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

 Рішення Вилоцької 

селищної ради від 

19.06.2020р. №343 "Про 

місцеві податки і збори"

від 19.06.2020 № 343

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Матіївської 

сільської ради від 

02.06.2020р. №340 "Про 

встановлення розміру ставки 

транспортного податку на 

території Матіївської 

сільської ради на 2021 рік"

від 02.06. 2020 № 340

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Новосільської 

сільської ради  від 

11.06.2020р. №251"Про 

встановлення місцевих 

податків та зборів на 2021 

рік"

від 11.06.2020 № 251

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Вилоцької селищної 

ради від 28.02.2019р. №317 

"Про встановлення розміру 

ставки туристичного збору на 

території смт.Вилок на 2019 

рік (нова редакція)"

від 28.02.2019 № 317

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Перехрестівської 

сільської ради від 29.05.2020 

№305 "Про встановлення 

місцевих податків і зборів на 

2021 рік"

від 29.05.2020 № 305

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Матіївської 

сільської ради від 

02.06.2020р. №338 "Про 

встановлення розміру ставки 

туристичного збору на 

території Матіївської 

сільської ради на 2021 рік"

від 02.06.2020 № 338

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Новосільської 

сільської ради  від 

11.06.2020р. №251"Про 

встановлення місцевих 

податків та зборів на 2021 

рік"

від 11.06.2021 №251

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Пушкінської 

сільської ради  від 

29.05.2020р. №87"Про 

встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку 

на 2021 рік"

від 29.05.2020 № 87

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Вилоцької селищної 

ради від 19.06.2020р. №436 

"Про встановлення  ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на 2021 рік "

від 19.06.2020 № 436

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Перехрестівської 

сільської ради від 29.05.2020 

№304 " Про встановлення  

ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2021 

рік "

від 29.05.2020 № 304

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Матіївської 

сільської ради від 

02.06.2020р. №337 " Про 

встановлення  ставок та пільг 

із сплати земельного податку 

на 2021 рік "

від 02.06.2020 № 337

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Новосільської 

сільської ради  від 

11.06.2020р. №264" Про 

встановлення  ставок та пільг 

із сплати земельного податку 

на 2021 рік"

від 11.06.2020 № 264

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Вилоцька селищна рада

від 14.07.2021 № 108

"Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку на 

території Вилоцької селищної 

територіальної громади"

від 14.07.2021 № 109

"Про встановлення ставки 

транспортного податку на 

території Вилоцької селищної 

територіальної громади"

від 14.07.2021 № 110

"Про встановлення туристичного 

збору на території Вилоцької 

селищної територіальної громади"

від 14.07.2021 № 111

"Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на 

території Вилоцької селищної 

територіальної громади"



Рішення Вербовецької 

сільської ради від 

17.07.2020р. №340 "Про 

встановлення  ставок та пільг 

із сплати земельного податку 

на 2021 рік"

від 17.07.2020 № 340

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Шаланківської 

сільської ради від 

12.06.2020р. №612 " Про 

встановлення  ставок та пільг 

із сплати земельного податку 

на 2021 рік"

від 12.06.2020 № 612

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Пушкінської 

сільської ради  від 

29.05.2020р. №88 "Про 

встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2021 

рік"

від 29.05.2020 № 88

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Шаланківської 

сільської ради від 

12.06.2020р. №612 "Про 

встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 

території с. Шаланки на 2021 

рік"

від 12.06.2020 № 612

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Вербовецької 

сільської ради від 

17.07.2020р. №341 "Про 

встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2021 

рік"

від 17.07.2020 № 341

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Новосільської 

сільської ради  від 

11.06.2020р. №252"Про 

встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2021 

рік"

від 11.06.2020 № 252

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Матіївської 

сільської ради від 

02.06.2020р. №341 "Про 

встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 

території Матіївської 

сільської ради на 2021 рік"

від 02.06.2020 № 341

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Перехрестівської 

сільської ради від 29.05.2020 

№306 "Про встановлення 

ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, на 2021 рік "

від 29.05.2020 № 306

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Рішення Вилоцької селищної 

ради від 19.06.2020р. №435 

"Про місцеві податки і збори 

на 2021 рік "

від 19.06.2020 № 435

переглянуто приведено у 

відповідність до 

законодавства

Мінімальна вартість місячної 

оренди одного квадратного 

метра загальної площі 

нерухомості з урахуванням 

місця її розташування, інших 

функціональних та якісних 

показників при передачі в 

оренду (суборенду) та 

житловий найм на території 

населених пунктів Тячівської 

міської територіальної 

громади на 2021 рік

248 від 28.01.2021 приведено у відповідність до 

законодавства
№ 352 від 06.04.2021

Про встановлення мінімальної 

вартості місячної орендної плати 

за один квадратний метр загальної 

площі нерухомості з урахуванням 

її  розташування, інших 

функціональних та якісних 

показників при передачі в оренду 

(суборенду) та житловий. найм на 

території населених пунктів 

Тячівської міської територіальної 

громади на 2021 рік к (https 

://tyachiv-city.gov.ua/docs/699752/)

Вилоцька селищна рада

від 14.07.2021 № 111

"Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на 

території Вилоцької селищної 

територіальної громади"

від 14.07.2021 № 112

"Про встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Вилоцької 

селищної територіальної громади"

Тячівська міська рада



Положення про тарифи на 

платні медичні послуги в 

комунальному 

некомерційному 

підприємстві «Тячівська 

консультативна поліклініка» 

Тячівської міської ради

№ 351 від 06.04.2021
приведено у відповідність до 

законодавства
№606 від 27.05.2021

Про затвердження Положення про 

тарифи на платні медичні послуги 

в комунальному некомерційному 

підприємстві «Тячівська 

консультативна поліклініка» 

Тячівської міської ради 

Закарпатської області 

(https://tyachiv-

city.gov.ua/docs/775242/)

Положення про квартирний 

облік при виконавчому 

комітеті Тячівської міської 

ради

№ 608 від 27.05.2021
приведено у відповідність до 

законодавства
№705 від 15.07.2021

Про затвердження Положення про 

квартирний облік при 

виконавчому комітеті Тячівської 

міської ради в новій редакції та 

Методики розрахунку орендної 

плати за оренду об’єктів 

комунальної власності Тячівської 

територіальної громади в новій 

редакції.( https://gromada.org.ua/gro

mada/tyachivska/docs/849914/)

Методика розрахунку 

орендної плати за оренду 

об'єктів комунальної 

власності Тячівської 

територіальної громади 

№ 608 від 27.05.2021
приведено у відповідність до 

законодавства
№705 від 15.07.2021

Про затвердження Положення про 

квартирний облік при 

виконавчому комітеті Тячівської 

міської ради в новій редакції та 

Методики розрахунку орендної 

плати за оренду об’єктів 

комунальної власності Тячівської 

територіальної громади в новій 

редакції.( https://gromada.org.ua/gro

mada/tyachivska/docs/849914/)

Порядок залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб 

на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста

03.06.2011 № 170 зі змінами і 

доповненнями:              

24.12.2019 № 1827; 

05.09.2019 № 1667; 

28.02.2017 № 606; 23.12.2015 

№ 27 

Втратило чинність 03.08.2021 № 320
Про визнання таким, що  втратило 

чинність

Про місцеві  податки та 

збори
10.07.2018 № 1151

Приведено у відповідність до 

вимог законодавства
08.07.2021 № 270

Про зміни до рішення міської 

ради 10.07.2018 № 1151 "Про 

місцеві податки та збори"

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку

№749 від 14.06.2018р.
приведено у відповідність до 

законодавства
№264 від 03.06.2021року

Про внесення змін до рішення 

№749 від 14.06.2018року "Про 

встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку" (із 

змінами від 14.02.2019р)

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати  податку на 

нерухоме майно, відмінне 

відземельної ділянки

№750 від 14.06.2018р.
приведено у відповідність до 

законодавства
№265 від 03.06.2021року

Про внесення змін до рішення 

№750 від 14.06.2018р. "Про 

встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки" (із змінами від 

11.06.2019р)

Про місцеві податки і збори №751 від 14.06.2018р.
приведено у відповідність до 

законодавства
№263 від 03.06.2021року

Про внесення змін до рішення 

№751 від 14.06.2018р. "Про 

місцеві податки ізбори" (із 

змінами від 14.02.2019р)

Про встановлення ставок 

єдиного податку  для 

фізичних осіб-підприємців

№752 від 14.06.2018р.
приведено у відповідність до 

законодавства
№266 від 03.06.2021року

Про внесення змін до рішення 

№752 від 14.06.2018р. "Про 

встановлення ставок  єдиного 

податку для фізичних осіб-

підприємців"

Ставки туристичного збору № 635 від 04.06.2020 
приведено у відповідність до 

законодавства
№299 від 25.06.2021 Туристичний збір

Ставки по платі за землю та 

пільги щодо земельного 

податку

№636  від 04.06.2020 
приведено у відповідність до 

законодавства
№ 300 від 25.06.2021 Земельний податок 

Акцизний податок №637 від 04.06.2020
приведено у відповідність до 

законодавства
№301 від 25.06.2021 Акцизний податок

Транспортний податок №638 від 04.06.2020
приведено у відповідність до 

законодавства
№ 302 від  25.06.2021 Транспортний податок

Податок на нерухоме майно №639 від 04.06.2020
приведено у відповідність до 

законодавства
№ 303 від  25.06.2021 Податок на нерухоме майно 

Єдиний податок № 640 від 04.06.2020
приведено у відповідність до 

законодавства
№ 304 від  25.06.2021 Єдиний податок

Усть - Чорнянська селищна 

рада

Тячівська міська рада

Ужгородська міська рада

Воловецька селищна рада

https://rada.info/upload/users_files/04053766/4279cdd8d669c3269466d125fbf31ed4.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04053766/4279cdd8d669c3269466d125fbf31ed4.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04053766/4279cdd8d669c3269466d125fbf31ed4.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04053766/4279cdd8d669c3269466d125fbf31ed4.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04053766/4279cdd8d669c3269466d125fbf31ed4.pdf


Збір за місця для паркування 

транспортних засобів
№ 641 від 04.06.2020

приведено у відповідність до 

законодавства
№ 305 від  25.06.2021

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів

Горондівська сільська рада
Про встановлення місцевих 

податків на 2020 рік
№ 597 від 25.06.2019

приведено у відповідність до 

законодавства
№ 106 від  23.06.2020

Про внесення змін до рішення 

Горондівської сільської ради від 

25.06.2019 № 597 "Про 

встановлення місцевих податків 

на 2020 рік"

Холмківська сільська рада Про місцеві податки і збори
№ 489/VIII-2021 від 

14.07.2021

приведено у відповідність до 

законодавства

№ 489/VIII-2021 від 

14.07.2021

Рішення Холмківської сільської 

ради від 14.07.2021 № 489/VIII-

2021 "Про місцеві податки і 

збори"

Усть - Чорнянська селищна 

рада


