Перелік діючих регуляторних актів сільких та селищної рад
Диканського району Полтавській області (станом на 01.04.2014)
№
п/
п

Дата
прийняття
регуляторного
акта

№ РА

Назва регуляторного
акта

Розробник РА

Дата проведення
відстеження
результативності РА
повторне
періодичне

1.

12.03.2013

рішення 29
сесії
6 скликання

Про затвердження
ставок орендної плати
за користування
земельними ділянками
в межах населених
пунктів сільської ради

Чапаєвська
сільська рада

12.03.2014

11.03.2017

2.

26.01.2012

1

Про орендну плату за
користування земельними ділянками в
межах населеного
пункту сільської ради

Надеждинська
сільська рада

26.01.2013

25.01.2016

Короткий зміст
регуляторного акта (із
зазначенням конкретного
розміру, ціни/тарифу,
місцевого податку та інше).
Затверджено ставки для юр.
осіб – рілля 700 грн./га, для
фіз. осіб, що проживають на
території сільської ради до 2
га – 200 грн./га, для фіз. осіб,
що проживають на території
сільської ради понад 2 га – 700
грн./га, для фіз. осіб, що не
проживають на території
сільської ради – 700 грн./га,
сінокоси – 150 грн./га,
пасовища – 100 грн./га,
господарські двори від 100
грн. за 1 га.
За землі комерційного
використання 12% від
нормативно-грошової оцінки,
За землі водного фонду (в
межах населених пунктів) від
3% до 12%.
Затвердити орендну плату за
землю в межах населених
пунктів сільської ради: землі
запасу (рілля) сільської ради
для орендарів – 700 грн./га,
інші землі запасу -450 грн.га,
сінокоси – 150 грн./га,
пасовища – 100 грн./га,
багаторічні насадження – 150
грн./га, господарські двори 3%

3.

15.03.2012

1

Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури
населених пунктів
сільської ради

Великобудищанська сільська рада

15.03.2013

14.03.2016

4.

14.06.2012

2

Великобудищанська сільська рада

14.06.2013

13.06.2016

5.

10.10.2012

3

Про затвердження
правил благоустрою
Великобудищанської
сільської ради
Про підвищення
тарифу за
водокористування для
споживачів без
водяного лічильника

Великобудищанська сільська рада

10.10.2013

09.10.2016

6.

14.07.2011

1

Балясненська
сільська рада

14.07.2012

13.07.2015

Про запровадження
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території Балясненської
сільської ради

нормативно-грошової оцінки,
комерційного призначення 3% від нормативно-грошової
оцінки.
Затверджено порядок
розрахунку пайової участі
замовників у разі будівництва
об’єктів з розрахунком
величини пайової участі та
графіком внесення коштів.
Затверджено Правила
благоустрою сільської ради.
Підвищено тариф за
водокористування для
споживачів, які не мають
водяних лічильників: 50 грн.
за 1 чол., 20 грн. за 1 гол. ВРХ
чи коня і 20 грн. за ведення
підсобного господарства.
ставка податку на нерухоме
майно в таких розмірах за 1кв.
метр житлової площі об’єкта
житлової нерухомості: для
квартир, житлова площа яких
не перевищує 240 кв. метрів та
житлових будинків, житлова
площа яких не перевищує 500
кв. метрів ставка податку
становить ( 0,2 відсотка)
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом
на 1 січня звітного податкового року; для квартир, житлова
площа яких перевищує 240 кв.
метрів та житлових будинків,
житлова площа яких
перевищує 500 кв. метрів

Затвердження положення про «Порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури по Балясненської
сільській раді»
Про встановлення
ставок єдиного податку
з фізичних осіб

Балясненська
сільська рада

22.11.2012

21.11.2015

Балясненська
сільська рада

23.12.2012

22.12.2015

4

Про визначення
мінімальної вартості
оренди нерухомого
майна фізичних осіб на
території Балясненської
сільської ради

Балясненська
сільська рада

09.11.2012

08.11.2015

Рішення 4
сесії 6
скликання
Рішення
п’ятої сесії
шостого
скликання

Про встановлення
ставки туристичного
збору за проживання
Про запров.податку на
нерухоме майно, відм.
від.зем. ділянки

Орданівська
сільська рада

05.03.2012

04.03.2015

Орданівська
сільська рада

09.06.2012

08.06.2015

7.

22.11.2011

2

8.

23.12.2011

3

9.

09.11.2012

10.

05.03.2011

11.

09.06.2011

ставка податку становить 2,7
відсотка розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року
5% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта
містобудування – для нежитлових будівель або споруд
2% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта
містобудування – для
житлових будинків
Роздрібна торгівля - 10% до
мінімальної заробітної плати
станом на 01 січня звітного
(податкового року).
Мінімальну вартість місячної
оренди 1 квадратного метра
загальної площі нерухомого
майна фізичних осіб на
території
Балясненської
сільської ради з урахуванням
ПДВ у розмірі: для провадження некомерційної діяльності, в т. ч. для проживання
фізичних осіб – 5,34 грн.; для
провадження
виробничої
діяльності – 10,68 грн.;
для провадження комерційної
діяльності – 16,02 грн.
1 % від вартості збору за
проживання
для кварт. площа яких до 240
кв.м -0,1% розміру мінім. ЗП
більше 240 кв.м –2,7% розміру
мінім. ЗП

Рішення 8
сесії
шостого
скликання
Рішення
дев’ятої сесії
шостого
скликання

Про встановл. ставок
збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності
Про пайову участь
замовників у розвиток
інфраструктури населених пунктів Орданівської сільської ради
Про ставки орендної
плати
на
земельні
ділянки

Орданівська
сільська рада

09.12.2012

08.12.2015

Орданівська
сільська рада

05.01.2013

04.01.2016

Орданівська
сільська рада

27.12.2013

26.12.2015

Про затвердження ціни
за складування твердих
відходів на сільському
звалищі
Про
запровадження
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території
Байрацької
сільської ради

Орданівська
сільська рада

27.12.2013

26.12.2016

23.09.2011

Рішення 16
сесії
шостого
скликання
1

Байрацька
сільська рада

24.09.2012

23.09.2015

20.12.2011

2

Про
встановлення
ставок єдиного податку

Байрацька
сільська рада

20.12.2012

19.12.2015

12.

09.12.2011

13.

05.01.2012

14.

27.12.2012

Рішення
шіснадцятої
сесії
шостого
скликання

15.

27.12.2012

16.

17.

Торгівельна діяльність - 01
розм. мінім. ЗП. Діяльн. з
надання платних послуг - 01 %
розм. мінім. ЗП.
10% загальної кошт. варт.
будівн. об’єкта для ежитл.буд.
4% загальної кошт.варт.
будівн. об’єкта для житл.буд.
За 1 га землі - 700грн.
За корист.сінок. - 50,00грн.
Землі під госп.буд.-1% від
оцін. зем. нас. пункту
За зем. під водним дзеркалом
1% від норм.грош.оцін землі
6 грн. за 1 м 3

ставка податку на нерухоме майно в
таких розмірах за 1 кв. метр
житлової площі об’єкта житлової
нерухомості: для квартир, житлова
площа яких не перевищує 240 кв.
метрів та житлових будинків,
житлова площа яких не перевищує
500 кв. метрів ставка податку
становить ( 0,2 відсотка) розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року;
для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв. метрів та
житлових будинків, житлова площа
яких перевищує 500 кв. метрів
ставка податку становить 2,7
відсотка
розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року
Роздрібна торгівля - 10% до
мінімальної заробітної плати станом

з фізичних осіб
18.

23.03.2012

3

19.

20.12.2012

4

20.

23.07.2009

1

21.

30.12.2010

2

22.

09.03.2011

3

23.

20.03.2014

4

на 01 січня звітного (податкового
року)
10% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта
– для
нежитлових будівель та споруд
4% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для житлових
будинків
Мінімальна
вартість
місячної
оренди
1 квадратного
метра
загальної площі нерухомого майна
фізичних
осіб
на
території
Байрацької
сільської
ради
з
урахуванням ПДВ у розмірі:
для провадження некомерційної
діяльності, в т. ч. для проживання
фізичних осіб – 5,34 грн.;
для
провадження
виробничої
діяльності – 10,68 грн.;
для
провадження
комерційної
діяльності – 16,02 грн.;

Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури населених пунктів Байрацької сільської ради
Про
затвердження
мінімальної
вартості
оренди
нерухомого
майна фізичних осіб на
території
Байрацької
сільської ради

Байрацька
сільська рада

25.03.2013

24.03.2016

Байрацька
сільська рада

20.12.2013

19.12.2016

Про затверження
переліку адміністративних послуг ,що
надаються виконавчим
комітетом під час
виконання делегованих
повноважень
Про встановлення
ставок збору за
провадження деяких
видів підприємницької
діяльності

Андріївська
сільська рада

09.03.2010

09.03.2013

Технічні послуги за
нотаріальні дії в розмірі
1,80грн

Андріївська
сільська рада

27.12.2011

29.12.2014

Про затверження
розміру плати за водопостачання бюджетним
організаціям та тарифів
для населення
Про затверження
місцевих податків і
зборів на території

Андріївська
сільська рада

09.03.2012

08.03.2015

Андріївська
сільська рада

20.03.2015

-

Торгівельна діяльність -0,1
розміру мінімальної зар.плати,
що складає 94 грн. Діяльність
з надання платних послуг -0,1
розміру заробітної плати ,що
складає 94 грн.
Розмір плати за
водопостачання бюджетним
організаціям -29,7 грн/м3 та
Тариф для населення 3,80грн\м3
Орендна плата для за земельні
ділянки громадянам в межах
села в розмірі 3% від

Андріївської сільської
ради на 2014 рік

24.

23.03.2012

5

Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури
населених пунктів
Андріївської сільської
ради

Андріївська
сільська рада

23.03.2013

22.03.2016

25.

23.05.2012

6

Андріївська
сільська рада

23.05.2013

22.05.2016

26.

23.11.2012

7

Про правила
благоустрою населених
пунктів Андріївської
сільської ради
Про визначення
мінімальної вартості
оренди нерухомого
майна фізичних осіб на
території андріївської
сільської ради

Андріївська
сільська рада

23.11.2012

23.11.2012

27.

27.06.2013

рішення 24
сесії 6
скликання

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земельних
ділянок за межами

Нелюбівська
сільська рада

30.06.2014

-

нормативно-грошової оцінки
,юридичним особам в розмірі
5 % ,за земельні ділянки для
комерційної діяльності 10%
від нормативно-грошової
оцінки
Затвердження порядку та
розмірів пайової участі :а саме
для замовників кошторисна
вартість будівництва ,яких
визначена згідно з ДБН
стандартами та правилами
встановлюється на рівні :
10%загальної кошторисної
вартості об᾽єкта будівництва
нежитлових споруд;4%- для
житлових будинків
Передбачено адміністративну
відповідальність за порушення
правил благоустрою
Визначення мінімальної вартості місячної оренди і квадратного метра загальної площі
нерухомого майна фізичних
осіб у розмірі: для провадження некомерційної діяльності ,в
т.ч.для проживання фізичних
осіб – 5,34 грн.для провадження виробничої діяльності 10,68грн; Для провадження
комерційної діяльності 169,02.
Затвердити базову вартість 1
кв. м земель населеного пункту станом на 01.01.2013 року в
розмірі:село Андренки площа
– 29,6; площа, що приймається для розрахунку базової

населених пунктів

28.

27.06.2013

рішення 24
сесії 6
скликання

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земельних
ділянок за межами
населених пунктів

Нелюбівська
сільська рада

30.06.2014

-

29.

27.06.2013

рішення 24
сесії 6
скликання

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земельних
ділянок за межами
населених пунктів

Нелюбівська
сільська рада

30.06.2014

-

30.

27.06.2013

рішення 24
сесії 6
скликання

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земельних
ділянок за межами
населених пунктів

Нелюбівська
сільська рада

30.06.2014

-

31.

30.12.2010

рішення 3
сесії 6
скликання

Про встановлення
ставок за провадження
деяких видів
підприємницької
діяльності

Нелюбівська
сільська рада

30.12.2011

30.12.2014

вартості 1 кв. м – 5,92; базова
вартість 1 кв. м населеного
пункту – 36,06.
Затвердити базову вартість 1
кв. м земель населеного пункту станом на 01.01.2013 року в
розмірі:село Сивці площа –
21,2; площа, що приймається
для розрахунку базової
вартості 1 кв. м – 6,33; базова
вартість 1 кв. м населеного
пункту – 16,52.
Затвердити базову вартість 1
кв. м земель населеного пункту станом на 01.01.2013 року в
розмірі:село Нелюбівка площа
– 124,6; площа, що приймається для розрахунку базової
вартості 1 кв. м – 45,07; базова
вартість 1 кв. м населеного
пункту – 63,58.
Затвердити базову вартість 1
кв. м земель населеного пункту станом на 01.01.2013 року в
розмірі:село Дейнеківка
площа – 86,8; площа, що
приймається для розрахунку
базової вартості 1 кв. м –
22,39; базова вартість 1 кв. м
населеного пункту – 67,5.
Встановити ставки збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з
надання платних послуг:
- торгівельна діяльність – 0,1
розміру мінім. заробітної
плати (94 грн.);
- діяльності з надання платних
послуг – 0,1 розміру мінімал.

32.

30.12.2011

Рішення 12
сесії 6
скликання

Про внесення змін до
рішення 3 сесії
сільської ради 6
скликання від 30
грудня 2010 року «Про
встановлення ставок
збору за провадження
деяких видів
підприємницької
діяльності»

Нелюбівська
сільська рада

03.01.2013

29.12.2015

33.

30.12.2011

Рішення 12
сесії 6
скликання

Про встановлення
ставок єдиного податку
з фізичних осіб

Нелюбівська
сільська рада

03.01.2013

29.12.2015

34.

20.12.2012

Рішення 18
сесії 6

Про визначення
мінімальної вартості

Нелюбівська
сільська рада

20.12.2013

19.12.2016

заробітної плати (94 грн.).
Встановити ставки збору за
здійснення діяльності у сфері
розваг:
- для використання столів для
більярда, що вводяться в дію
за допомогою жетона, монети
– в розмірі мінімальної
заробітної плати за кожний
стіл для більярда (941 грн.)
Встановити ставки збору із
придбанням
короткотермінового торгового
патенту за один день торгівлі
в розмірі 0,02 розміру мінім.
заробітної плати (19 грн.)
Встановити ставки збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з
надання послуг:
- торгівельна діяльність – 0,1
розміру мінімальної ЗП;
- діяльності з надання платних
послуг – 0,1 розміру мінімал.
заробітної плати.
- за провадження торгівельної
діяльності нафтопродуктами
та стисненим газом – 0,4
розміру мінімальної ЗП.
Встановити ставки єдиного
податку для фізичних осібпідприємців, які здійснюють
господарську діяльність,
залежно від виду господарської діяльності у відсотках до
розміру мінімальної заробітної
плати.
Визначити мінімальну
вартість місячної оренди 1

скликання

оренди нерухомого
майна фізичних осіб на
території Нелюбівської
Сільської ради

35.

28.12.2012

-

Про встановлення
розміру орендної плати
за використання земель
в межах населених
пунктів в 2013 році.

Водянобалківська
сільська рада

28.12.2013

27.12.2016

36.

04.12.2012

-

Про визначення
мінімальної вартості
оренди
нерухомого майна
фізичних осіб
на території
Водянобалківської
сільської ради

Водянобалківська
сільська рада

04.12.2013

03.12.2016

37.

17.01.2013

-

Про затвердження

Водянобалківська

17.01.2014

16.01.2017

кв.м. загальної площі
нерухомого майна фізичних
осіб: - для провадження
некомерційної діяльності, в
т.ч. для проживання фізичних
осіб – 5,34 грн.
- для провадження виробничої
діяльності -10,68 грн.
- для провадження комерційної діяльності – 16,02 грн.
- сіножаті 26 грн за 1 га;
- пасовища 26 грн за 1 га;
- рілля 1% від нормативної
грошової оцінки землі
- землі під господарськими
дворами (в межах населених
пунктів) –1%
- землі комерційного
призначення – 3%
- землі житлової забудови 3%
-встановити орендну плату за
землі водного фонду в розмірі
200 грн. за 1 га.
Визначити мінімальну
вартість місячної оренди 1
квадратного метра загальної
площі нерухомого майна
фізичних осіб на території
Водянобалківської сільської
ради з урахуванням ПДВ у
розмірі: -для провадження
некомерційної діяльності, в
тому числі для проживання
фізичних осіб – 5,34 грн.;
-для провадження виробничої
діяльності – 10,68 грн.;
-для провадження комерційної
діяльності – 16,02 грн.
Затвердити тариф за розміще-

38.

30.01.2013

-

39.

30.01.2013

-

40.

11.03.2011

-

41.

30.12.2010

-

тарифу за розміщення
твердих побутових
відходів у 2013 році.
Про затвердження середнього розміру вартості харчування дітей
на 2013 рік у дитячому
садку с.Водяна Балка
Про встановлення розміру батьківської плати
за харчування дітей на
2013 рік. у дитячому
садку с.Водяна Балка
Про
затвердження
Правил благоустрою та
забезпечення чистоти і
порядку в населених
пунктах
Водянобалківської
сільської ради

Про встановлення
ставок збору
за провадження деяких
видів
підприємницької
діяльності.

сільська рада
Виконком
Водянобалківської
сільської ради

30.01.2014

29.01.2017

Виконком
Водянобалківської
сільської ради

30.01.2014

29.01.2017

Водянобалківська
сільська рада

11.03.2012

10.03.2015

Водянобалківська
сільська рада

30.12.2011

29.12.2014

ння твердих побутових відходів у 2013 році для юридичних
осіб в розмірі 12 грн. за 1м³.
Затвердити розмір середньої
вартості харчування дітей у
дитячому садку с.Водяна
Балка на 2013 рік – 14,00 грн.
Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей
у дитячому садку с.Водяна
Балка на 2013 рік в розмірі
30% від вартості харчо дня.
Накладання штрафу на
громадян від 20 до 80
неоподаткованих мінімумів
доходів громадян (340-1360
грн.) і на посадових осіб,
громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності –
від 50 до 100 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян
( 850-1700 грн.) за не
дотримання Правил
благоустрою та утримання
території населених пунктів
сільської ради.
1.Встановити ставку збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з
надання платних послуг з
розрахунку на календарний
місяць у відповідному розмірі
від мінімальної заробітної
плати, установленої законом
на 1 січня календарного року в
таких розмірах :
*торгівельна діяльність – 0,1
розміру мін. ЗП – 94 грн.

42.

30.01.2014

33 сесія 6
скликання

Про орендну плату за
землю в межах
населених пунктів

Великорудківська
сільська рада

30.01.2015

-

43.

27.12.2013

32 сесія 6
скликання

Великорудківська
сільська рада

27.12.2014

-

44.

19.11.2012

21 сесія 6
скликання

Про затвердження
одного харчодня та
батьківської плати за
харчування дітей в ДНЗ
«Калинонька»
Про визначення
мінімальної вартості
оренди нерухомого
майна фізичних осіб на
території
Великорудківської

Великорудківська
сільська рада

19.11.2013

18.11.2016

*діяльність з надання платних
послуг – 0,1 розміру мін. ЗП 94 грн.
2.Встановити ставку збору за
провадження торгівельної
діяльності із придбанням
короткотермінового торгового
патенту за один день торгівлі
в розмірі 0,02 розміру мін. ЗП
- 19 грн.
Рілля 700 грн./га
Сінокоси 150 грн./га
Пасовища 100 грн. за 1 га
Багаторічні насадження 500
Господарські двори:
а\для с\г товариств і ф\г 250
грн./га
б\іншим 3% від нормативної
грошової оцінки
в\ комерційне призначення
10% від нормативної грошової
оцінки
Водний фонд :
а\товариствам і жителям
с\ради 1% від нормативної
грошової оцінки
б\іншим 3% від нормативної
грошової оцінки
Вартість харчодня 13 грн.
Батьківська плата 30%
вартості харчодня
Вартість місячної оренди 1
кв.м. загальної площі:
-для некомерційної діяльності,
в т.ч. для проживання
фізичних осіб – 5,34 грн.
-для виробничої діяльності –

сільської ради

45.

17.09.2012

19
позачергова
сесія 6
скликання

Про внесення змін до
рішення 11
позачергової сесії
сільської ради шостого
скликання від 30
грудня 2011 року «Про
затвердження тарифів
на воду по
Великорудківській
сільській раді»

Великорудківська
сільська рада

17.09.2013

16.09.2016

46.

31.05.2012

15
позачергова
сесія 6
скликання

Про залучення
додаткових коштів на
розвиток населених
пунктів сільської ради

Великорудківська
сільська рада

31.05.2013

30.05.2016

47.

13.03.2012

13
позачергова
сесія 6
скликання

Великорудківська
сільська рада

13.03.2013

12.03.2016

48.

30.12.2011

11
позачергова
сесія 6

Про перезатвердження
Положення про цільовий фонд соціальноекономічного розвитку
та розвитку інженернотранспортної інфраструктури
Великорудківської сільської ради
Диканського
району
Полтавської області та
затвердження примірного
договору
на
благодійну діяльність»
Про внесення змін до
рішення 3 сесії сільської ради 6 скликання

Великорудківська
сільська рада

02.01.2013

02.01.2016

10,68 грн.
-для комерційної діяльності –
16,02 грн.
-вода по лічильнику (грн.):
а\населення – 5,20
б\установи, організації – 6,02
в\комерційні структури – 18,0
-вода без лічильника (грн.):
а\введена в будинок 1 чол. за
місяць 59,28
б\колонка в дворі 1 чол за
місяць – 46,80
в\колонка в дворі для дітей
війни – 36,00
г/автомобіль, трактор – 15,60
д\ корова – 24,96
установи, організації 12,04 за
1 куб. метр
Зареєстровані на території
с\ради – до 1000 грн.
Незареєстровані на території
с\ради до 100% від
нормативної грошової оцінки
Затверджено
Положення про цільовий фонд

Торгівельна діяльність – 0,1
розміру мінімальної зарплати
-діяльність за надання платних

скликання

49.

30.12.2011

11
позачергова
сесія 6
скликання
11
позачергова
сесія 6
скликання
10 сесія 6
скликання

50.

30.12.2011

51.

29.11.2011

52.

12.10.2011

9
позачергова
сесія 6
скликання

53.

12.07.2011

7
позачергова
сесія 6
скликання

від 31 грудня 2010 року
«Про встановлення
ставок збору за провадження деяких видів
підприємницької
діяльності»
Про встановлення
ставок єдиного податку
з фізичних осіб
Про затвердження
платних послуг за
проведення вечорів
відпочинку
Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури
населених пунктів
Великорудківської
сільської ради
Про погодження та
створення громадських
пасовищ для спільного
використання пасовищ
Великорудківської
сільської ради
Про запровадження
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території
Великорудківської
сільської ради

послуг –0,1 мін. ЗП.
Торгівельна діяльність
нафтопродуктами тощо на
заправних станціях, пунктах –
0,4 розміру мін. ЗП
Великорудківська
сільська рада

02.01.2013

02.01.2016

Залежно від виду
господарської діяльності у
відсотках від розміру
мінімальної зарплати
1 квиток – 2,00 грн.

Великорудківська
сільська рада

02.01.2013

02.01.2016

Великорудківська
сільська рада

30.11.2012

29.11.2015

Згідно затвердженого Порядку
розрахунку пайової участі
замовників у розвитку
інфраструктури населених
пунктів сільської ради

Великорудківська
сільська рада

12.10.2012

11.10.2015

Використовувати землі
визначених громадських
пасовищ безоплатно.

Великорудківська
сільська рада

12.07.2012

11.07.2015

За 1 кв. м. житлової площі
Квартири, житлова площа
яких не перевищує 240 кв. м.
та житлових будинку, житлова
площа яких не перевищує 500
кв. м – 0,2 відсотка розміру
мін. ЗП. Квартири, житлова
площа яких перевищує 240
кв. м. та житлових будинку,
житлова площа яких
перевищує 500 кв. м – 2,7
відсотка розміру мін. ЗП

54.

10.06.2011

6
позачергова
сесія 6
скликання

55.

03.09.2010

рішення 42
сесії
5 скликання
№ 11

56.

21.05.2010

рішення 40
сесії
5 скликання
№ 12

57.

21.05.2010

рішення 40
сесії
5 скликання
№8

Про затвердження
Правил благоустрою та
утримання території
Великорудківської
сільської ради
Про
затвердження
«Положення
про
порядок
розміщення
телекомунікаційного та
іншого слабкострумового обладнання та
мереж на об'єктах (спорудах, будівлях) житлового фонду Диканської
селищної ради»
Про
затвердження
тарифів на послуги
теплопостачання,
які
надаються Диканським
ЛВУМГ

Великорудківська
сільська рада

11.06.2012

09.06.2015

Затверджено Правила
благоустрою та утримання
території

Диканська
селищна рада

04.09.2011

03.09.2014

Встановлення прозорого та чітко
врегульованого порядку розміщення
телекомунікаційного
та
іншого
слабкострумового обладнання та
мереж на об'єктах (спорудах,
будівлях) житлового фонду.

Диканська
селищна рада

22.05.2011

20.05.2014

Про
затвердження
«Положення
про
порядок
участі
замовників у створенні
і розвитку інженернотранспортної
та
соціальної
інфраструктури
населених
пунктів
Диканської селищної
ради»

Диканська
селищна рада

22.05.2011

20.05.2014

Тарифи на послуги теплопостачання,
які надаються Диканським ЛВУМГ
(з ПДВ) становлять:
- для Диканського ККП, який надає
послуги для населення – 8,75
грн./кв.м. загальної площі;
- для споживачів, де установлені
теплові
лічильники
–
484,97
грн./Гкал.
Встановлення прозорого та чітко
врегульованого порядку визначення
величини та сплати пайової участі
(внесу) у створенні і розвитку
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
населених пунктів для фізичних та
юридичних осіб у разі здійснення
ними
будівництва
об’єктів
містобудування.
Розмір пайового внеску замовника
на розвиток інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
населених пунктів встановлено в
розмірі:
- 5 відсотків загальної кошторисної
вартості будівництва (реконструкції)
об'єкта містобудування - для
нежитлових будівель та/або споруд;

58.

17.02.2011

рішення 7
сесії
6 скликання
№1

Про
встановлення
ставок
збору
за
провадження
деяких
видів підприємницької
діяльності на території
Диканської селищної
ради

Диканська
селищна рада

18.02.2012

16.02.2015

59.

12.07.2011

рішення 10
сесії
6 скликання
№1

Про
встановлення
ставок податку на
нерухоме
майно,
відмінне від земельної
ділянки

Диканська
селищна рада

13.08.2012

11.08.2015

60.

02.06.2011

рішення 9
сесії
6 скликання
№ 16

Про
затвердження
Правил
утримання
домашніх тварин на
території
Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

03.06.2012

01.06.2015

- 2 відсотки загальної кошторисної
вартості будівництва (реконструкції)
об'єкта містобудування - для
житлових будинків.
Ставки збору за провадження деяких
видів підприємницької діяльності та
з надання платних побутових послуг
на календарний місяць залежно від
асортименту товарів для торгівлі та
виду платних побутових послуг
становлять від 0,04 до 0,4 розміру
мінімальної
заробітної
плати,
установленої законом на 1 січня
календарного року.
Ставки податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на
календарний рік за 1 кв. метр
житлової площі об’єкта житлової
нерухомості становлять:
- для квартир, житлова площа яких
не перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа
яких не перевищує 500 кв. метрів,
ставка податку становить 0,1
відсотка
розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року;
- для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа
яких перевищує 500 кв. метрів,
ставка податку становить 2,7
відсотка
розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року.
Встановлення
чіткого
порядку
утримання домашніх тварин,
забезпечення безпеки життя та
здоров'я людей при утриманні і
поводженні з домашніми тваринами,
дотримання санітарно-гігієнічних та
ветеринарних
норм
і
правил
утримання
та
поводження
з
домашніми тваринами

61.

20.12.2011

рішення 17
сесії
6 скликання
№2

Про
встановлення
ставок єдиного податку
для фізичних осіб на
території
Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

21.12.2012

19.12.2015

62.

17.02.2011

рішення 7
сесії
6 скликання
№2

Про
запровадження
збору за місця для
паркування
транспортних засобів
на території Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

18.02.2012

16.02.2015

63.

17.02.2011

рішення 7
сесії
6 скликання
№3

Про запровадження
туристичного збору на
території Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

18.03.2012

16.03.2015

64.

07.04.2011

рішення 8
сесії
6 скликання
№4

Про затвердження Правил благоустрою та утримання території Диканської селищної ради

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2015

65.

07.04.2011

рішення 8
сесії
6 скликання
№5

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2015

66.

07.04.2011

рішення 8
сесії

Про затвердження Правил дотримання тиші в
населених пунктах і
громадських місцях на
території
Диканської
селищної ради
Про
затвердження
Методики розрахунку

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2015

Ставки
єдиного
податку
для
фізичних
осіб-підприємців,
які
здійснюють господарську діяльність,
залежно від виду господарської
діяльності, становлять від 3 до 20
відсотків від розміру мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на 1 січня податкового
(звітного) року.
Ставка збору за місця для
паркування транспортних засобів за
кожний
день
провадження
діяльності
із
забезпечення
паркування транспортних засобів за
1 квадратний метр площі земельної
ділянки, відведеної для організації
та провадження такої діяльності,
встановлена у розмірі 0,03 відсотка
мінімальної
заробітної
плати,
установленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року.
Ставка
туристичного
збору
встановлена у розмірі 1 відсотка
від
вартості
усього
періоду
проживання (ночівлі) для осіб, які
прибувають на територію селищної
ради та отримують послуги з
тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов’язанням
залишити
місце
проживання в зазначений строк.
Встановлення
чіткого
порядку
утримання об’єктів благоустрою,
підтримання належної чистоти та
порядку, утримання в належному
стані закріплених територій та
об’єктів.
Встановлення
чіткого
порядку
дотримання
тиші,
проведення
салютів, феєрверків та інших заходів
з використанням вибухових речовин
і піротехнічних засобів, відвернення
і зменшення шкідливого впливу
шуму.
Встановлення чітких і прозорих
порядку розрахунку та використання
плати за оренду майна та порядку

6 скликання
№6

та
порядку
використання плати за
оренду
майна
комунальної власності
Диканської селищної
ради
та
Порядку
проведення конкурсу
на право оренди майна
комунальної власності
Диканської селищної
ради

Про
затвердження
Положення
про
порядок
розміщення
зовнішньої реклами у
населених
пунктах
Диканської селищної
ради
Про
затвердження
тарифу на складування
та утилізацію твердих
промислових
та
побутових відходів
Про
встановлення
ставок орендної плати
за
користування
землями
сільськогосподарського
та
несільськогосподарсько
го призначення на
території
Диканської
селищної ради

67.

07.04.2011

рішення 8
сесії
6 скликання
№7

68.

07.04.2011

рішення 8
сесії
6 скликання
№8

69.

17.02.2011

рішення 7
сесії
6 скликання
№5

проведення конкурсу на право
оренди майна.
Розрахунок
орендної
плати
проводиться за формулами виходячи
з вартості орендованого майна,
визначеної шляхом проведення його
незалежної оцінки. При цьому
застосовуються орендні ставки,
визначені постановою КМУ № 786
від 04.10.1995 року (із змінами та
доповненнями).
Розмір річної орендної плати за
оренду
нерухомого
майна
бюджетними організаціями, які
утримуються за рахунок державного
та місцевих бюджетів, становить 1
гривню.
Встановлення чіткого і прозорого
порядку розміщення зовнішньої
реклами на території населених
пунктів, видача в установленому
порядку дозволів на розміщення
зовнішньої реклами.

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2015

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2015

Вартість складування та утилізації
твердих промислових та побутових
відходів
на
селищному
сміттєзвалищі становить 15 грн. 00
коп. за 1 куб.м.

Диканська
селищна рада

17.02.2012

16.02.2015

Річна орендна плата за земельні
ділянки несільськогосподарського
призначення:
а)для
земель
комерційного
використання:
4% від нормативної грошової оцінки
на
забудовані
землі
/згідно
технічного паспорту на будівлі/;
3% від нормативної грошової оцінки
на незабудовані землі;
б)земельні ділянки іншого цільового
призначення:
3% від нормативної грошової
оцінки;
в)для земельних ділянок водного

70.

20.10.2011

рішення 13
сесії
6 скликання
№1

Про
затвердження
тарифів на утримання
будинків
та
прибудинкових
територій, що входять
до квартирної плати
(плати за технічне
обслуговування житла)

Диканська
селищна рада

20.10.2012

19.10.2015

71.

06.12.2012

рішення 26
сесії
6 скликання
№2

Про
визначення
мінімальної
вартості
оренди
нерухомого
майна фізичних осіб на
території
Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

07.12.2013

05.12.2016

72.

06.12.2012

рішення 26
сесії
6 скликання
№3

Про
затвердження
тарифів на послуги по
перевезенню 1 куб.м.
твердих
і
рідких
побутових відходів, які
надаються Диканським

Диканська
селищна рада

07.12.2013

05.12.2016

фонду в розмірі – 0,5% від
нормативної грошової оцінки;
г)для
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення
(господарські двори в межах
населеного пункту) - 0,5% від
нормативної грошової оцінки.
Річна орендна плата за земельні
ділянки
сільськогосподарського
призначення:
для фізичних осіб – в розмірі 2% від
нормативної грошової оцінки;
для юридичних осіб – в розмірі 3%
від нормативної грошової оцінки.
Тарифи на утримання будинків та
прибудинкових
територій,
що
входять до квартирної плати (плати
за технічне обслуговування житла)
встановлені окремо по кожному
житловому будинку і становлять:
-для квартир з централізованим опаленням-від 1,28 до 1,54 грн./кв.м.;
-для квартир з індивідуальним
опаленням-від 1,16 до 1,44 грн./кв.м.
Мінімальна вартість місячної оренди
загальної площі нерухомого майна
фізичних
осіб
на
території
Диканської
селищної
ради
з
урахуванням ПДВ встановлена у
розмірі:
для провадження некомерційної
діяльності, в тому числі для
проживання фізичних осіб – 5,34
грн./кв.м.;
для провадження виробничої
діяльності – 10,68 грн./кв.м.;
для провадження комерційної
діяльності – 16,02 грн./кв.м.
Тарифи на послуги по перевезенню
твердих і рідких побутових відходів,
які надаються Диканським ККП,
становлять з ПДВ:
тверді побутові відходи:
для населення – 28,90 грн./куб.м.;
для
бюджетних
установ–31,09
грн./куб.м.;

ККП

73.

14.03.2013

рішення 28
сесії
6 скликання
№2

Про
затвердження
тарифів на послуги
теплопостачання,
які
надаються
ТОВ
«Енергія ХХІІ»

Диканська
селищна рада

14.03.2014

13.03.2017

74.

23.05.2013

рішення 30
сесії
6 скликання
№2

Про
затвердження
тарифів на послуги
водопостачання
та
водовідведення,
які
надаються Диканським
ККП

Диканська
селищна рада

23.05.2014

-

75.

23.05.2013

рішення 30
сесії
6 скликання
№3

Про
затвердження
тарифів на похоронні
послуги, які надаються
Диканським ККП

Диканська
селищна рада

25.05.2014

-

76.

28.08.2013

рішення 29
сесії
6 скликання

Про
затвердження
платних послуг, що
надаються населенню
Великорудківською
сільською бібліотекоюфіліалом
Диканської
централізованої
бібліотечної системи

Великорудківська
сільська рада

29.08.2014

-

для
інших
споживачів–40,55
грн./куб.м.;
рідкі побутові відходи:
для населення – 35,88 грн./куб.м.;
для
бюджетних
установ–38,57
грн./куб.м.;
для
інших
споживачів–50,31
грн./куб.м.
Тарифи на послуги теплопостачання,
які надаються ТОВ «Енергія ХХІІ»,
за місяць протягом опалювального
періоду становлять без ПДВ:
виробництво теплової енергії з
використанням нетрадиційних та
поновлювальних джерел енергії –
542,43 грн./Гкал;
транспортування та постачання
теплової енергії –
90,10
грн./Гкал.
Тариф на послуги водопостачання та
водовідведення,
які
надаються
Диканським ККП, за 1 куб.м., грн. з
ПДВ: водопостачання:для населення
– 5,58, для бюджетних та інших
споживачів – 30,00, водовідведення:
для населення–5,57, для бюджетних
та інших споживачів– 29,00
Тарифи на похоронні послуги, які
надаються Диканським ККП:
-копання
могили
екскаватором
ЮМЗ-ЕО 22202 – 196,03 грн.;
-користування автомобілем «Газель»
ГАЗ 2705 №155-15– 153,44 грн./год.;
користування автомобілем ГАЗ-3307
№ 155-14 – 169,84 грн./год.
1.Затвердити тарифи з надання
платних послуг Великорудківської
сільської
бібліотеки-філіалу
Диканської
централізованої
бібліотечної системи:
- надання послуг з користування
персональними комп’ютерами – 2
грн. за 1 годину користування;
- надання послуг з ксерокопіювання
– 50 коп. за 1 сторінку формату А4.
2.Тарифи вступають у дію з 01

77.

22.07.2013

3

78.

23.07.2013

7

79.

12.03.2013

рішення 29
сесії
6 скликання

80.

07.06.2013

рішення 29
сесії
6 скликання

Про
затвердження
програми
розвитку
фізичної культури і
спорту на території
Стасівської
сільської
ради на 2013-2017роки
Про
розгляд
та
затвердження технічної
документації
з
нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок
в
межах
населених
пунктів
Балясненської сільської
ради
Диканського
району
Полтавської
області

Про затвердження
ставок орендної плати
за користування
земельними ділянками
в межах населених
пунктів сільської ради
Про
затвердження
середнього
розміру
вартості
харчування
дітей в ДНЗ «Золотий

Стасівська
сільська рада

23.07.2014

-

Балясненська
сільська рада

24.07.2014

-

Чапаєвська
сільська рада

12.03.2014

11.03.2017

Чапаєвська
сільська рада

07.06.2014

-

вересня 2013 року.
3.Секретарю сільської ради Киві
О.М. забезпечити опублікування
даного рішення в районній газеті
«Трудова слава».
4.Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань
соціального розвитку, бюджету та
фінансів.
Передбачення в місцевому бюджеті
фінансування заходів, робіт та
послуг на виконання повноважень
органу місцевого самоврядування у
сфері фізичної культури та спорту.

Затверджена базова вартість одного
квадратного метра земель населених
пунктів станом на 01.01.2013 р в
розмірі :
Назва
населен
ого
пункту

Площ
а
населе
ного
пункт
у

Базова
вартість 1
кв.м
.
населених
пунктів

492,10
210,0

Площа
,що
приймаєт
ься для
розрахун
ку
базової
вартості 1
кв.м
132,40
29,80

Балясне
Марчен
ки
Попівка

32,3

10,06

31,13 грн/м2

54,10 грн/м2
43,68 грн/м2

3,37 грн. за 1 м3
19,60 грн. 1 чол./міс.

Вартість харчодня 12 грн.
Батьківська
плата
30%
вартості харчодня.
В період з 01.06.2013 по

ключик» на 2013 рік

01.09.2013 підняти вартість
харчодня на 10%.
Встановити
плату
за
складування ТПВ – 10 грн. за
1 куб. м.
Встановити
розмір
по
складуванню :
ФОП Рівчаченко – 10 куб. м
ФОП Чечен – 1 куб. м.
Приватні підприємці (торгові
точки) - 5 куб. м.
Сільгосппідприємства-18 куб.
Рілля 700 грн./га
Пасовища 50 грн. за 1 га
землі водного фонду 250 грн.
за 1 га. Господарські двори: 75
грн. за 1 га., землі комерційного використання в розмірі
12 % від нормативно –
грошової оцінки землі.

81.

07.06.2013

рішення 29
сесії
6 скликання

Про
встановлення
плати
за
тверді
побутові відходи на
території Чапаєвської
сільської ради

Чапаєвська
сільська рада

07.06.2014

-

82.

27.12.2012

рішення 24
сесії
6 скликання

Про місцеві податки та
збори на 2013 рік

Петро-Давидівська
сільська рада

27.12.2013

26.12.2016

83.

04.03.2014

рішення 36
сесії
6 скликання

Про затвердження
тарифів на послуги
водопостачання питної
води для населення
згідно калькуляції на
водопостачання

Чапаєвська
сільська рада

04.03.2015

-

-вода по лічильнику:
а\населення – 5,20 грн.
б\установи, організації – 6,02 грн.
в\комерційні структури – 18 грн.
-вода без лічильника:
а\введена в будинок 1 чол. за місяць
59,28 грн.
б\колонка в дворі 1 чол за місяць –
46,80 грн.
в\колонка в дворі для дітей війни –
36,00 грн.
г/автомобіль, трактор – 15,60
д\ корова – 24,96 грн.
установи, організації 12,04 грн за 1
куб. метр

84.

07.06.2013

рішення 23
сесії 6
скликання

Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури
населених пунктів
Нелюбівської сільської

Нелюбівська
сільська рада

-

Розмір пайової участі
замовника на розвиток
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
встановлюється в розмірі: 5%

ради

85.

рішення 30
сесії 6
скликання

Про визначення
виконавцем послуг з
водопостачання та
затвердження тарифів
на послуги з
водопостачання для
населення ТОВ «АФ»
ім..Довженка»

Нелюбівська
сільська рада

04.03.2015

-

рішення
сесії 6
скликання

Про затвердження
вартості одного харчодня та батьківської
плати за харчування

Байрацька
сільська рада

30.01.2015

-

04.03.2014

86.

30.01.2014

загальної кошторисної
вартості будівництва об`єкта
містобудування - для
нежитлових будівель або
споруд, 2% загальної
кошторисної вартості
будівництва об`єкта
містобудування - для
житлових будинків.
Затвердити тарифи на послуги
з водопостачання для
населення: при наявності
лічильника – 3,37грн., при
відсутності лічильника: - вода
в приміщенні 1 чол./міс. –
15,48., вода на подвір`ї
1чол./міс. – 10,60 грн., - вода в
приміщення – колонка, ванна
1 чол./міс. – 19,60 грн.
Послуги на утримання худоби
та інші потреби:
- корова, 1 гол./міс. – 9,00 грн.,
- молодняк ВРХ, 1 гол./міс. –
2,85 грн.,
-коні, 1 гол./міс. – 9,00 грн.,
- свині дорослі, 1 гол./міс. –
2,85 грн.,
-вівці, кози, 1 гол./міс. – 2,85
грн.,
- вантажні автомобілі, 1
шт./міс. – 4,50 грн.,
- мотоцикли, 1шт./міс. – 1,00
грн.,
- трактори, 1 шт./міс. – 9,00
грн.
Плановий середній розмір
вартості одного харчодня у
розмірі до 13 грн., батьківська
плата складає 30% від вартості

дітей в ДНЗ «Подоляночка» на 2014 рік

87.

09.12.2013

рішення 22
сесії 6
скликання

88.

30.01.2014

рішення 23
сесії 6
скликання

89.

30.01.2014

рішення 23
сесії 6
скликання

90.

30.01.2014

91.

30.01.2014

харчодня; 50% для батьків, у
сім»ях яких троє і більше
дітей до 18 років;
звільняються від плати
потерпілі-чернобильці та
малозабезпечені сім»ї.
12 грн. за 1 харчодень

Про затвердження ціни
за батьківську плату за
перебування дітей в
ДНЗ
Про
затвердження
тарифів
на
водопостачання питної
води для населення
Про ставки орендної
плати
за
земельні
ділянки

Орданівська
сільська рада

09.12.2014

-

Орданівська
сільська рада

30.01.2015

-

3,37 грн. за 1 м3
19,60 грн. 1 чол./міс.

Орданівська
сільська рада

30.01.2015

-

9

Про встановлення
батьківської плати за
харчування дітей в
ДНЗ дитячого садка
«Веселка» с.Балясне

Балясненська
сільська рада

30.01.2015

-

10

Про затвердження
платних послуг

Балясненська
сільська рада

30.01.2015

-

За 1 га землі – 700 грн.
За корист. сінок. – 50,00 грн.
Землі під госп. буд. – 1% від
оцін. зем. нас. пункту – 100
грн.
За зем. діл під водним дзерк
1% від норм. грош. оцін землі.
вартості одного харчодня у
розмірі 11 грн., батьківська
плата 3,30 грн складає 30% від
вартості харчодня; 50% для
батьків, у сім»ях яких троє і
більше дітей до 18 років;
звільняються
від
плати
потерпілі-чернобильці
та
малозабезпечені сім»ї.
Вартість одного квитка в сумі
2 грн. на проведення вечорів
відпочинку
в
сільському
будинку культури, згідно з
калькуляцією.Вартість платної
послуги ксерокопіювання в
сільській бібліотеці-філіалі - 1
гривня за сторінку.

92.

30.01.2014

11

Про
встановлення
ставок орендної плати
на землі в межах
населених пунктів на
території Балясненської
сільської ради

Балясненська
сільська рада

30.01.2015

-

93.

03.03.2014

12

Про призначення
постачальника послуг
по водопостачанню та
затвердження тарифів
на водопостачання
питної води для
населення

Балясненська
сільська рада

03.03.2015

-

Розмір орендної плати за землі
запасу сільської ради:
-рілля - для юридичних осіб 3% від нормативно-грошової
оцінки, для фізичних осіб –
2,5% від нормативно-грошової
оцінки;
-пасовища - для фізичних осіб
– 1% від нормативно-грошової
оцінки;
-землі під господарськими
дворами - для юридичних осіб
–0,2 % від нормативногрошової оцінки;
-землі комерційного призначення – 3% від нормативногрошової оцінки.
-за водні об’єкти – 1% від
нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3,37 грн. за 1 м3
19,60 грн. 1 чол./міс.

