Перелік діючих регуляторних актів в Чутівському районі (станом на 01.04.2014)
№
п/п

Дата прийняття
регуляторного
акта

№ РА

Назва регуляторного акта

Розробник РА

Дата проведення
відстеження
результативності
РА

повторн період
е
ичне
Чутівська
райдержадмініст
рація

24.06.2013

-

Згідно проведеного моніторингу
на ритуальні послуги для
забезпечення безоплатного
поховання учасників бойових
дій, виходячи з відповідних цін,
що склалися в Чутівському
районі, середня ціна склала –
1151,20 грн.

Чутівська
селищна рада

28.05.2012

-

№11
(проток
ол №5)

Про затвердження тарифів на Чутівська
послуги з вивезення сміття та селищна рада
побутових відходів.

28.05.2013

-

Затвердити тарифи на послуги
водопостачання по КП «Чутівське»
в такому розмірі:
-ля населення за 1 куб.м. з ПДВ – 5
грн. 50 коп.,
- для бюджетних установ за 1
куб.м. з ПДВ – 15 грн. 50 коп.,
- для інших споживачів за 1 куб.м.
з ПДВ – 15 грн. 50 коп.
Затвердити тарифи на послуги з
вивезення
сміття
(побутових
відходів) по КП «Чутівське» в
такому розмірі:
- для населення за 1 куб.м. з ПДВ –
11 грн.,
- для інших споживачів за 1 куб.м.
з ПДВ – 20 грн.

-

Про затвердження ставок Чутівська
земельного податку в смт. селищна рада
Чутове та с. Новофедорівка.

14.05.2013

-

1.

18.06.2012

282

2.

18.05.2011

№10
(проток
ол №5)

3.

18.05.2011

4.

11.05.2012

Про затвердження
середньої ціни на
ритуальні послуги, що
склалася
в
Чутівському районі для
безоплатного поховання
учасників бойових дій і
інвалідів війни.
Про затвердження тарифів
на послуги з водопостачання.

Короткий зміст регуляторного
акта (із зазначенням
конкретного розміру,
ціни/тарифу, місцевого податку
та інше

Затвердити ставки податку за
земельні
ділянки
в
межах
населених пунктів смт. Чутове та
с.Новофедорівка по яких проведено

нормативно-грошову оцінку земель
та підлягають сплаті у таких
розмірах :
Категорія земель

с.Новофедорівка
за 1га/грн.

Рілля
Багаторічні
насадження
Сіножаті
Пасовища
Землі комерційного
використання
Землі громадського
призначення
Землі
транспорту,
зв’язку
Землі
житлової
забудови(ставка/до
сплати)
Землі
технічної
інфраструктури

Категорія
земель

Рілля
Багаторічні
насадження
Сіножаті
Пасовища
Землі
комерційного

11,17
2,64
6,41
3,15
8190
2293
3276
3276/98,28

-

смт. Чутове за 1га/грн.

Економіко-планувальн
зона
1-3
4
11,17
11,7
2,64
2,64
6,41
3,15
36055

6,41
3,15
18027

використання
Землі
10095
5048
громадського
призначення
Землі
14422
7211
транспорту,
звязку
Землі
14422/432,66 7211/216
житлової
забудови(став
ка/до сплати)
Землі
9374
46
технічної
інфраструкту
ри

5.

22.06.2012

-

Про внесення змін до Чутівська
рішення
ХІІІ
сесії
VІ селищна рада
скликання
«Про
затвердження
ставок
земельного податку в селах:
Стінка,
Водяне,
Кантемирівка, Лисича, Охоче
на 2013 рік.

24.06.2013

-

затвердити ставки податку за
земельні
ділянки
в
межах
населених пунктів Стінка, Водяне,
Кантемирівка, Лисича, Охоче і
підлягають сплаті у таких розмірах
:
За 1 га
Житлова
забудова
Охоче
7,2
Лисича
29,09
Водяне
38,21
Стінка
28,61
Кантемирівка
28,61

Рілля
Охоче
Лисича
Водяне
Стінка
Кантемирівка

32,59
7,2
29,09
28,1
38,21
29,22
28,61
28,66
28,61
26,41
Багаторічні

32,59
28,1
29,22
28,66
26,41

Охоче
Лисича
Водяне
Стінка
Кантемирівка

Охоче
Лисича
Водяне
Стінка
Кантемирівка
Охоче
Лисича
Водяне
Стінка
Кантемирівка

6.

22.06.2012

7.

22.06.2012

-

насадження
13,25
10,75
11,52
11,52
11,24
Сіножаті
13,77
12,49
11,52
9,28
12,79
Пасовища
10,24
9,28
8,64
7,36
8,0

Про місцеві податки і збори Чутівська
на 2013 рік.
селищна рада

24.06.2013

-

Встановити на 2013 рік на
території ради місцеві податки:
- єдиний податок;
- податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
Встановити на 2013 рік на
території радимісцеві збори:
- збір за проведення деяких
видів підприємницької діяльності;
- туристичний збір.

Про затвердження єдиного Чутівська
податку для фізичних осіб- селищна рада
підприємців на 2013 рік.

24.06.2013

-

Затвердити ставки єдиного податку
для фізичних осіб-підприємців на
2013 рік
з розрахунку за
календарний місяць, виходячи з
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої Законом на 1
січня податкового року, згідно з
додатками 1,2 до цього рішення.
Ставки єдиного податку визначені
відповідно до п.1 цього рішення

8.

22.06.2012

-

Про затвердження ставок Чутівська
збору за проведення деяких селищна рада
видів
підприємницької
діяльності на 2013 рік.

24.06.2013

-

округляються (менш як 50 копійок
відкидається, а 50 копійок і більше
округляється до однієї гривні).
Рішення набирає чинності з 1 січня
2013 року.
Затвердити
ставку збору
за
проведення
деяких
видів
підприємницької діяльності на
2013 рік в межах граничних рівнів:
- торгівельна діяльність у пунктах
продажу товарів та надання
платних послуг на території с.
Новофедорівка, с.
Стінка,
с.
Кантемирівка, с.Водяне, с. Лисиче,
с .Охоче – до 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати.
- торгівельна діяльність у пунктах
продажу товарів та надання
платних послуг на території смт.
Чутове від 0,04 до 0,2 розміру
мінімальної заробітної плати.
2. Затвердити
ставку збору за
проведення
деяких
видів
підприємницької
діяльності
–
торгівельна діяльність у пунктах
продажу товарів та надання
платних послуг відповідно до їх
розміщення
(таблиця№1,
додається).
3.Затвердити ставку збору за
провадження
торгівельної
діяльності
нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабаритних і
пересувних
автозаправних
станціях, заправних пунктах на
території селищної ради в межах
граничних рівнів від 0,08 до 0,4
розміру мінімальної заробітної
плати.

4. Затвердити ставку збору за
провадження
торгівельної
діяльності
нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабаритних і
пересувних
автозаправних
станціях,
заправних пунктах
відповідно до їх розміщення
(таблиця№2, додається).

9.

22.06.2012

-

Про ставки податку на Чутівська
нерухоме майно відмінне від селищна рада
земельної ділянки на 2013
рік.

24.06.2013

-

Затвердити ставки податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки за 1 кв.м.
житлової площі об’єкта житлової
нерухомості в таких розмірах:
- для квартир, житлова площа яких
не перевищує 240 кв.м. та
житлових будинків, житлова площа
яких не перевищує 500 кв.м. – 1 %
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року.
- для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв.м. та житлових
будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв.м. – 2,7 %
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року.

10.

21.04.2011

148

Про затвердження плати за
утримання торгового місця у
КП «Артемівський ринок».

Артемівська
селищна рада

21.10.2012

-

11.

19.06.2012

501А

Про місцеві податки і збори.

Артемівська
селищна рада

27.06.2013

-

Встановлено плату за утримання
торгового місця 1 м2-контейнер0,50грн.; торгівля м’ясом-15грн.,
торгівля с/г продукцією-3грн.
Ставка податку за 1 м2 житлової
площі. Яких не перевищує 500
м2 для квартир-9,41грн.Площа
яких перевищує 500 м2 -25,41
грн.

12.

08.11.2012

577

13.

18.09.2012

-

14.

15.06.2012

-

15.

15.06.2012

-

16.

15.06.2012

-

Про відношення КП
«Артемівський ринок»
№47від 04.10.2012 року «Про
встановлення граничних
розмірів плати за послуги,
що надаються на ринку».
Про визначення мінімальної
вартості місячної орендної
плати 1 м2 загальної площі
нерухомого майна фізичних
осіб.

Артемівська
селищна рада

16.12.201
3

-

Погоджено граничний розмір
плати за послуги ринк-1торгове
місце площею 1 м2 за день
торгівлі -0,80грн., розруб м’яса
– 0,23 грн.

Василівська
сільська рада

02.11.201
3

-

Про встановлення на
території Василівської
сільської ради ставок збору
за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
та про затвердження
Положення про порядок
сплати збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності.
Про затвердження ставок
єдиного податку на території
Василівської сільської ради
на 2013 рік.

Василівська
сільська рада

19.06.2013

-

Встановлено мінімальну
вартість місячної оренди 1 м2
загальної площі нерухомого
майна на території Василівської
сільської ради в розмірі 7,49 грн.
з ПДВ на 2013 рік.
Затверджено ставки збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності на
2013 рік з розрахунку на
календарний місяць у
відповідному розмірі від
мінімальної заробітної плати від
0,02 до 0,1%.

Василівська
сільська рада

19.06.2013

-

Про встановлення податку на Василівська
нерухоме майно відмінне від сільська рада
земельної ділянки та про
Положення про порядок
обчислення та порядок
сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки.

19.06.2013

-

Для 1 групи платників єдиного
податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати.
Для 2 групи платників єдиного
податку – 20%
розміру мінімальної заробітної
плати.
Встановлено податок за 1 м2
житлової площі об’єкта
житлової нерухомості в таких
межах:для квартир житлова
площа яких не перевищує 240
м2 та житлових будинків площа
яких не перевищує 500 м2 до 1
% розміру мінімальної

17.

03.12.2010

-

Про затвердження Порядку
передачі в оренду майна
спільної власності
територіальної громади
Василівської ради.

Василівська
сільська рада

07.12.2011

18.

07.06.2011

-

Василівська
сільська рада

11.06.2012

-

19.

06.06.2012

-

Вільницька
сільська рада

16.07.2013

-

20.

11.07.2012

-

Про затвердження Правил
загального водокористування
водними об’єктами
розташованими на території
Василівської сільської ради.
Про затвердження ставок
земельного податку на 2012
рік
Про затвердження ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підприємців на
2013 рік.

Вільницька
сільська рада

16.07.2013

-

21.

11.07.2012

-

Вільницька
сільська рада

16.07.2013

-

22.

11.07.2012

-

Про затвердження ставок
збору за проведення деяких
видів підприємницької
діяльності на 2013 рік.
Про податок на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки.

Вільницька
сільська рада

16.07.2013

-

-

заробітної плати.
Регулює організаційнорозпорядчі відносини, пов’язані
з передачею в оренду цілісних
майнових комплексів, споруд,
приміщень, що належать до
спільної власності
територіальної громади. Правові
відносини між орендодавцем та
орендарями щодо використання
майна, укладання, припинення
та розірвання договорів оренди
майна.
Установлюється порядок
використання водних об’єктів в
населених пунктах Василівської
сільської ради.
Рілля з 1 га: с.Вільниця -27,53
грн., с.Лисівщина – 20,12 грн.,
с.Флорівка – 29,80грн.
Для 1 групи платників єдиного
податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати.
Для 2 групи платників єдиного
податку – 20%
розміру мінімальної заробітної
плати.
Торгівля продовольчими та
непродовольчими товарами на
території села –збір 0,1% від
мінімальної з/плати.
Встановлено податок за 1 м2
житлової площі об’єкта
житлової нерухомості в таких
межах:для квартир житлова
площа яких не перевищує 240

23.

19.06.2012

-

24.

12.07.2012

-

25.

12.07.2012

-

26.

04.10.2012

-

27.

19.06.2012

-

м2 та житлових будинків площа
яких не перевищує 500 м2 до 1
% розміру мінімальної
заробітної плати.
Для 1 групи платників єдиного
податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати.
Для 2 групи платників єдиного
податку – 20%
розміру мінімальної заробітної
плати.
Встановлено податок с/р за 1 м2
житлової площі об’єкта
житлової нерухомості в таких
межах: для квартир житлова
площа яких не перевищує 240
м2 та житлових будинків,
житлова площа яких не
перевищує 500 м2 до 1%
розміру мінімальної заробітної
плати.
На території сільської ради до
0,1% розміру мінімальної
заробітної плати (115 грн.).

Про затвердження ставок
єдиного податку для
суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб на
2013 рік відповідно до норм
Податкового кодексу
України.
Про ставки податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки на 2013
рік.

Вільхуватська
сільська рада

18.07.2013

-

Вільхуватська
сільська рада

18.07.2013

-

Про затвердження ставок
збору за провадженням
деяких видів
підприємницької діяльності
на 2013 рік.
Про встановлення
мінімальної вартості місячної
оренди 1 (одного)
квадратного метра загальної
площі нерухомого майна на
території сільської
Вільхуватської ради.
Про затвердження ставок
збору запровадження деяких
видів підприємницької
діяльності на 2013 рік.

Вільхуватська
сільська рада

18.07.2013

-

Вільхуватська
сільська рада

-

-

Встановити мінімальну вартість
місячної оренди 1 м2 загальної
площі нерухомого майна на
території ради в розмірі 7,74
грн. з ПДВ на 2013 рік
відповідно до податку.

Войнівська
сільська рада

23.07.2013

-

Ставки збору на території
Войнівської сільської ради
встановлено до 0,1% розміру
мінімальної заробітної плати.

Про перегляд та
затвердження ставок єдиного
податку для суб’єктів
підприємницької діяльностіфізичних осіб на 2013 рік
відповідно до норм
Податкового кодексу
України.
про встановлення
мінімальної вартості місячної
оренди одного квадратного
метра загальної площі
нерухомого майна на
території Войнівської с/р на
2013 рік.
Про затвердження ставок
єдиного податку для
суб’єктів підприємницької
діяльності фізичних осіб на
2013 рік відповідно до норм
Податкового кодексу
України.

Войнівська
сільська рада

23.07.2013

-

Для 1 групи платників єдиного
податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати.
Для 2 групи платників єдиного
податку – 20%
розміру мінімальної заробітної
плати.

Войнівська
сільська рада

-

-

Визначено мінімальну вартість
місячної оренди 1 м2 загальної
площі нерухомого майна на
території Войнівської с/р.

Гряківська
сільська рада

17.07.2013

-

-

Про затвердження ставок
збору запровадження деяких
видів підприємницької
діяльності на 2013 рік.

Гряківська
сільська рада

17.07.2013

-

-

Про ставки податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки на 2013
рік.

Гряківська
сільська рада

17.07.2013

-

10% розміру мінімальної
заробітної плати для платників
єдиного податку, які
здійснюють виключно
роздрібний продаж товарів. 20%
розміру мінімальної зарплати
для платників, які здійснюють
господарську діяльність з
надання послуг.
Торгівельна діяльність відділень
поштового зв’язку-0,03%,
торгівельна діяльність -0,1% від
розміру мінімальної заробітної
плати та інше.
Встановлено податок с/р за 1 м2
житлової площі об’єкта
житлової нерухомості в таких
межах: для квартир житлова
площа яких не перевищує 240
м2 та житлових будинків,
житлова площа яких не
перевищує 500 м2 до 1%

28.

19.06.2012

-

29.

10.10.2012

-

30.

13.06.2012

-

31.

10.07.2012

32.

10.07.2012

33.

10.09.2012

-

34.

23.05.2012

173

35.

23.05.2012

175

36.

15.03.2012

260

37.

22.08.2012

127

38.

15.06.2012

118

розміру мінімальної заробітної
плати.
Використання орендарями
нерухомого майна за цільовим
призначенням-орендні ставки у
відсотках від 1 до 100.

Про затвердження
мінімальних орендних ставок
за використання майна
спільної власності
територіальної громади
Гряківської сільської ради
Чутівського району.
Про перегляд та
затвердження ставок єдиного
податку для суб’єктів
підприємницької діяльностіфізичних осіб на 2013 рік
відповідно до норм
Податкового кодексу
України.
Про затвердження ставок
збору за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності на 2013 рік.
Про затвердження ставок
податку на земельні ділянки
в межах населених пунктів
сільської ради у 2013 році.

Гряківська
сільська рада

-

-

Зеленківська
сільська рада

25.07.2013

-

Для 1 групи платників єдиного
податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати.
Для 2 групи платників єдиного
податку – 20%
розміру мінімальної заробітної
плати.

Зеленківська
сільська рада

25.07.2013

-

Зеленківська
сільська рада

25.07.2013

-

Про затвердження
мінімальних ставок оренди
за використання майна
спільної власності
територіальної громади.
Про затвердження ставок
збору за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності на 2013 рік.

Іскрівська
сільська рада

15.10.201
3

-

Ставки збору за провадження
деяких видів підприємницької
діяльності 0,08-0,04% в
залежності від виду діяльності.
Ставки податку на земельні
ділянки, виходячи із грошової
оцінки категорії земель за
функціональним призначенням
по селах з урахуванням
коефіцієнта в процентному
відношенні до категорії земель.
Використання орендарями
нерухомого майна за цільовим
призначенням згідно орендних
ставок.

Іскрівська
сільська рада

26.07.2013

-

За провадження торговельної
діяльності 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати ; за
надання платних послуг 0,1

39.

15.06.2012

125

Про перегляд та
затвердження ставок
єдиного податку для
суб’єктів підприємницької
діяльності –фізичних осіб на
2013 рік відповідно до норм
Податкового кодексу
України.

Іскрівська
сільська рада

26.07.2013

-

40.

14.02.2012

96

Про
встановлення Іскрівська
процентної ставки орендної сільська рада
плати
за
користування
земельною
ділянкою,
розташованої під водним
об’єктом
в
межах
населеного пункту.

26.07.2013

-

41.

29.11.2013

16

Про затвердження місцевих
податків.

-

-

Новокочубеївськ
а сільська рада

розміру мінімальної заробітної
плати; за провадження
торговельної діяльності
нафтопродуктами, скрапленим
газом та стиснутим газом із
застосуванням пістолетних
паливно-роздавальних колонок
в межах від 0,08 до 0,4 розміру
мінімальної заробітної плати.
Встановлення 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати для платників єдиного
податку, які здійснюють
виключно роздрібний продаж
товарів з торговельних місць на
ринках; встановлення 20
відсотків розміру мінімальної
заробітної плати для платників
єдиного податку, які
здійснюють господарську
діяльність з надання послуг ,
крім побутових, платникам
єдиного податку або
населенню, виробництво або
продаж товарів, діяльність у
сфері ресторанного
господарства .
Встановлення орендної плати за
користування земельними
ділянками під водним об’єктом
в розмірі не менше 1% від
нормативно-грошової оцінки без
урахування щорічної індексації
земель з наступним
збільшенням.
Затверджено ставку збору за
провадження торгівельної

42.

25.06.2012

-

Про встановлення
Скибівська
земельного податку по
сільська рада
земельних ділянках
населених пунктів
Скибівської сільської ради на
2013 рік.

02.08.2013

-

43.

25.06.2012

-

Про затвердження ставок
єдиного податку для
суб’єктів підприємницької
діяльності фізичних осіб на
2013 рік.

02.08.2013

-

Скибівська
сільська рада

діяльності, за надання платних
послуг населенню – 0,1%
розміру мінімальної заробітної
плати.
Встановити ставки земельного
податку на 2013 рік в гривнях :
с.Скибівкажитлова забудова-81,22;
комерційне призначення-2030,4;
рілля-27,38;
багаторічні насадження-35,77;
сіножаті-47,24;пасовища-13,35.
с.Рябківкажитлова забудова-87,36;
комерційне призначення-268,38;
рілля-29,78;
багаторічні насадження-12,19;
сіножаті-22,40;пасовища-7,04.
с.Трудолюбівкажитлова забудова-25,28;
комерційне призначення-54,40;
рілля-29,78;
багаторічні насадження-12,19;
сіножаті-22,40;пасовища-7,36.
Фіксовані ставки єдиного
податку для фізичних осібпідприємців першої групи
платників єдиного податку по
роздрібному продажу товарів з
торговельних місць на ринках
та господарська діяльність з
надання побутових послуг
населенню 10% мінімальної
зарплати станом на 01.01.2013
року
Фіксовані ставки єдиного

44.

25.06.2012

-

Про затвердження місцевих
податків і зборів на 2013 рік.

Скибівська
сільська рада

02.08.2013

-

45.

28.09.2012

-

Про затвердження податку

Скибівська

02.10.201

-

податку для фізичних осібпідприємців другої групи
платників єдиного податку з
господарської діяльності з
надання послуг населенню,
виробництво, продаж товарів
роздрібний, гуртовий ,
господарської діяльності у
сфері ресторанного
господарства 20% мінімальної
зарплати станом на 01.01.2013
року
Затвердити ставку збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності з
розрахунку на календарний
місяць у розмірі від мінімальної
заробітної плати, установленої
законом на 01 січня
календарного року з
урахуванням місцезнаходження
пункту продажу товарів та
асортименту товарів, пункту з
надання платних послуг та виду
платних послуг 0,1%.
Затвердити ставки збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності по
видах діяльності та по
розміщенню об’єктів торгівлі
0,1% з розрахунку на
календарний місяць у розмірі
від мінімальної заробітної
плати, установленої законом на
01 січня календарного року:
Затвердити ставки на об’єкти

46.

28.09.2012

-

на нерухоме майно
сільська рада
незалежно від земельної
ділянки на території
Скибівської сільської ради на
2013 рік

3

Про встановлення
мінімальної вартості
місячної оренди 1 (одного)
квадратного метра загальної
площі нерухомого майна на
території Скибівської
сільської ради на 2013 рік

-

Скибівська
сільська рада

-

нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб за 1
кв.м житлової площі :для
квартири, площа якої не
перевищує 240 кв.м 1% розміру
мінімальної зарплати ,
встановленої на 01 січня
звітного року та для житлового
будинку, площа якого не
перевищує 500 кв.м 1%
розміру мінімальної зарплати ,
встановленої на 01 січня
звітного року.
Затвердити ставки на об’єкти
нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб за 1
кв.м житлової площі :для
квартири, площа якої
перевищує 240 кв.м 2,7%
розміру мінімальної зарплати ,
встановленої на 01 січня
звітного року та для житлового
будинку, площа якого
перевищує 500 кв.м 2,7%
розміру мінімальної
зарплати , встановленої на 01
січня звітного року
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного
метра загальної площі
нерухомості при передачі в
оренду на території сільської
ради складає 7,49 грн.;
використання об’єкта
нерухомого майна для
виробничої діяльності складає
14,98 грн.;

для іншої комерційної
діяльності
22,47 грн.
22 сесія Про встановлення
6 склик. земельного податку по
земельних ділянках
населених пунктів
Скибівської сільської ради на
2013 рік.
Про затвердження ставок
єдиного податку на 2013 рік.

Скибівська
сільська рада

-

-

Таверівська
сільська рада

08.08.2013

-

-

Про ставки податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки на 2013
рік.

Таверівська
сільська рада

08.08.2013

-

27.06.2012

-

Про місцеві податки і збори
на 2013 рік.

Таверівська
сільська рада

08.08.2013

-

29.01.2013

-

Про затвердження ставок
земельного податку.

Филенківська
сільська рада

-

-

47.

05.04.2013

48.

27.06.2012

49.

27.06.2012

50.
51.

Встановити ставки земельного
податку на 2013 рік в гривнях:
с.Скибівка-житлова забудова81,22; комерційне призначення2030,4; рілля-27,38; багаторічні
насадження-35,77.
Для 1 групи платників єдиного
податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати.
Для 2 групи платників єдиного
податку – 20%
розміру мінімальної заробітної
плати.
Затвердити ставки на об’єкти
нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб за 1
кв.м житлової площі :для
квартири, площа якої не
перевищує 240 кв.м та для
житлового будинку, площа
якого не перевищує 500 кв.м
1% розміру мінімальної
зарплати, встановленої на 01
січня звітного року
На території сільської ради до
0,1 % розміру мінімальної
заробітної плати.
Затверджено ставки земельного
податку на 2013 рік в межах
населених пунктів сільської
ради.

52.

28.12.2012

-

Про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки.

Филенківська
сільська рада

-

-

53.

05.11.2012

-

Филенківська
сільська рада

11.11.201
3

-

54.

08.06.2012

-

Про встановлення
мінімальної вартості місячної
оренди 1 м2 загальної площі
нерухомого майна
Про місцеві податки та збори
на 2013 рік.

Филенківська
сільська рада

12.07.2013

-

55.

08.06.2012

-

Про ставки єдиного податку
на 2013 рік.

Филенківська
сільська рада

08.10.2013

-

56.

08.06.2012

-

Филенківська
сільська рада

12.07.2013

-

57.

20.11.2012

19

Про затвердження ставок
збору запровадження деяких
видів підприємницької
діяльності на 2013 рік.
Про перегляд та
затвердження єдиного
податку для суб’єктів
підприємницької діяльностіфізичних осіб на 2013 рік.

Чапаєвська
сільська рада.

-

-

58.

15.05.2012

12

Про затвердження місцевих
податків і зборів на 2013 рік.

Чапаєвська
сільська рада.

20.06.2013

-

З 01.01.2013: для квартир
житлова площа не перевищує
240 м2 та житлових будинків
площа, яких не перевищує 500
м2 – 1% мін заробітної плати.
Мінімальна вартість місячної
оренди 1 м2 площі нерухомого
майна -7,49 грн. з ПДВ.
На 2013 рік встановити: місцеві
податки-єдиний та податок на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки; збір за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності.
Для 1 групи платників єдиного
податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати.
Для 2 групи платників єдиного
податку – 20%
розміру мінімальної заробітної
плати.
За провадження торгівельної
діяльності та за надання платних
послуг-0,1 розміру мінімальної
зарплати.
Для 1 групи платників єдиного
податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати.
Для 2 групи платників єдиного
податку – 20%
розміру мінімальної заробітної
плати.
Затвердити ставку збору за
провадження торгівельної
діяльності та за надання платних
послуг 0,1 розміру мінімальної

Про сплату за землю згідно
Закону України «Про
внесення змін і доповнень до
Закону України «Про
державний бюджет України
на 2012 рік» по Чапаєвській
сільській раді.
Про затвердження ставок
збору за впровадження
деяких видів
підприємницької діяльності
на 2013 рік.

Чапаєвська
сільська рада.

20.06.2013

Черняківська
сільська рада

30.07.2013

-

32

Про місцеві податки і збори

Черняківська
сільська рада

12.11.201
3

-

08.10.2012

33

Податок на нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки.

Черняківська
сільська рада

12.11.201
3

-

08.10.2012

34

Про перегляд та
затвердження ставок єдиного
податку для суб’єктів
підприємницької діяльності
фізичних осіб на 2013 рік
відповідно до норм
Податкового кодексу
України.

Черняківська
сільська рада

12.11.201
3

-

59.

15.05.2012

8

60.

20.06.2012

22

61.

08.10.2012

62.

63.

-

заробітної плати.
Затверджено ставку земельного
податку під будівлями с.Чапаєве
– 30.05грн., с.Майорівка-23,81
грн.; рілля с.Чапаєве-31,47 грн.,
с.Майорівка-31,47 грн.
Затвердити ставки збору за
впровадження деяких видів
підприємницької діяльності на
2013 рік на території сіл до 0,1%
розміру мінімальної заробітної
плати.
Встановити на території
сільської ради на 2013 рік
місцеві податки:єдиний податок,
податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки.
Затвердити ставки на об’єкти
нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб за 1
кв.м житлової площі :для
квартири, площа якої не
перевищує 240 кв.м та для
житлового будинку, площа
якого не перевищує 500 кв.м
1% розміру мінімальної
зарплати.
Для 1 групи платників єдиного
податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати.
Для 2 групи платників єдиного
податку – 20%
розміру мінімальної заробітної
плати.

64.

08.10.2012

35

Про затвердження ставок
земельного податку.

Начальник відділу економічного розвитку
і торгівлі райдержадміністрації

Черняківська
сільська рада

-

Л.В.Лоєнко

-

Затвердити ставки земельного
податку населених пунктів:
рілля вартість 1га: с.Черняківка
18,61 грн., с.Кочубеївка-22,43
грн., с.Верхні Рівні-29,18 грн.,
с.Нижні Рівні -23,35 грн.

