Додаток
Перелік
діючих регуляторних актів по Гадяцькому району станом на 01.04.2014
№п/п

Дата прийняття регуляторного акта

№РА1

Назва регуляторного
акта

Розробник РА

Дата проведення відстеження результативності
РА
повторне

1.

09.11.2011

719

2.

29.04.2013

271

3.

13.11.2013

403

Розпорядження голо- Управління сови районної держав- ціального захисної адміністрації «Про ту райдержадмівстановлення середністрації
ньої ціни на ритуальні
послуги для забезпечення
безоплатного
поховання учасників
бойових дій та інвалідів війни»
Розпорядження голо- Управління агви районної держав- ропромислового
ної адміністрації «Про
розвитку райзапровадження каран- держадміністратинного режиму на
ції
території Гадяцького
району у зв’язку з виявленням карантинного організму амброзії
полинолистої»
Розпорядження голо- Апарат райви районної держав- держадміністраної адміністрації «Про ції
затвердження переліку адміністративних
послуг, що надаються

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

періодичне
Встановлено середню ціну на
ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни в розмірі 1704,00 грн.

Запроваджено карантинний режим на території Гадяцького
району у зв’язку виявленням карантинного організму амброзії
полинолистої

Затверджено перелік адміністративних послуг, що надаються
через центр надання адміністративних послуг Гадяцької райдержадміністрації в кількості 17.
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4.

12.07.2012

5.

12.07.2012

через центр надання
адміністративних послуг Гадяцької райдержадміністрації»
РіПро встановлення мішення сцевих податків і збо21–ої рів міського бюджету
сесії 6- м. Гадяча в 2013 році
го
скликання
Рішення
21–ої
сесії 6го
скликання

Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території м. Гадяч

Гадяцька міська
рада

Гадяцька міська
рада

Щоквартальний аналіз міського бюджету

Встановлення на території Гадяцької міської ради місцевих податків і зборів,
а саме:
-збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
-туристичний збір.
Ставка встановлюється у розмірі
1 % до бази справляння збору
Щокварта- Встановлення податку на нерульний ана- хоме майно, відмінне від земельліз місько- ної ділянки на території міста
го бюджету Гадяч з 01 січня 2013 року.
Ставка податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, встановлюється за 1 кв.
метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості в розмірі:
- 1 відсоток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, для квартир,
житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів;
- 2,7 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.
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6.

12.07.2012

Рішення
21-ої
сесії 6го
скликання

Про збір за прова- Гадяцька міська
дження деяких видів рада
підприємницької діяльності.

Щоквартальний аналіз міського бюджету

Встановлення на території Гадяцької міської ради ставки збору
за провадження деяких видів
підприємницької діяльності, а
саме:
1.1. - Провадження торговельної діяльності
та діяльності з надання платних
послуг у розмірі від 0,04 до 0,2
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня
бюджетного року, за календарний місяць.(Згідно додатку)
1.2. Провадження торговельної
діяльності
нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом
на стаціонарних, малогабаритних
і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється 0,3 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня бюджетного року, за календарний місяць.
1.3. Провадження торгівельної
діяльності із придбанням пільгового торгового патенту - 0,05 розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня
бюджетного року, за рік.

7.

10.01.2012

Рі-

Про затвердження та- Виконком місь-

Щокварта-

1.4. Провадження торговельної
діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту
за один день – 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня бюджетного
року.
Тарифи на послуги з централі-
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8.

19.01.2012

шення
виконкому
міської ради №
8-1

рифів на послуги з кої ради, ВУ
централізованого во- ЖКГ
допостачання та водовідведення ВУЖКГ

льний ана- зованого водопостачання та воліз місько- довідведення для трьох груп
го бюджету споживачів, а саме:
По водопостачанню: 4,54грн.
12,79 грн.
16,12 грн.
По водовідведенню: 5,09грн.
12,68 грн.
14,13 грн.

Рішення
виконкому
міської ради
№39-1

Про затвердження та- Виконком місьрифів на послуги з кої ради, Гадячвивезення та утиліза- житло
ції твердих побутових
відходів КП «Гадячжитло»

Щоквартальний аналіз міського бюджету

Вартість вивезення та утилізації
побутових відходів для населення
– 58,09 грн. в місяць
за 1 м3
Норма накопичення твердих побутових
відходів для населення, яке мешкає
в
приватних
будинках
3
– 0,133 м в місяць на 1 чол.
Вартість вивезення та утилізації
побутових відходів для населення,
яке мешкає в приватному секторі
– 7,72 грн. в місяць на 1 чол.
Норма накопичення твердих побутових
відходів для населення, яке мешкає
в багатоквартирних будинках
(в
т.ч.
ОСББ)
3
– 0,1084 м в місяць на 1 чол.
Вартість вивезення та утилізації
побутових відходів для населення,
яке мешкає в багатоквартирних
будинках
(в
т.ч.
ОСББ)
– 6,30 грн. в місяць на 1 чол.
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9.

21.04.2011

Рішення
виконкому
міської ради
№92-1

Про затвердження та- Виконком місьрифів на послуги
кої ради, КП
по утриманню будин- «Гадяч-житло»
ків та прибудинкової
території КП «Гадячжитло»

Вартість вивезення
твердих побутових відходів
для
бюджетних
організації
– 60,34 грн. за 1 м3
Вартість вивезення
твердих побутових відходів
для інших споживачів (підприємства,
установи,
організації)
3
– 72,08 грн. за 1 м
з урахуванням ПДВ згідно калькуляції, що додається.
Щокварта- Вартість з утримання житлових
льний ана- будинків
ліз місько- повністю
благоустроєних
го бюджету – 1,93 грн. за 1 м2.
Вартість з утримання житлових
будинків
без послуг двірника та без освітлення
місць загального користування
–1,31 грн. за 1 м2.
Вартість з утримання житлових
будинків
без послуг двірника та з освітленням
місць загального користування
–1,43 грн. за 1 м2.
Вартість з утримання житлових
будинків
благоустроєних, обладнаних побудинковими
тепловими
лічильниками
– 1,97 грн. за 1 м2.
Вартість з утримання житлових
будинків одноповерхових і, в т.ч.
неблагоустроєних
- 0,20 грн. за 1 м2
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10.

Рішення
виконкому
міської ради
№2541

Про затвердження тарифів на послуги
централізованого опалення та постачання
гарячої води КПТГ
«Гадячтеплоенерго»

Виконком міської ради, КПТГ
«Гадячтеплоенерго»

Щоквартальний аналіз міського бюджету

11.

30.01.2013

Рішення
28-ої
сесії 6го
скликання

„Про
затвердження Гадяцька міська
фіксованих
ставок рада
єдиного податку по
групах підприємницької діяльності,
що
здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на
2013 рік”

Щоквартальний аналіз міського бюджету

12.

09.07.2013

Рішення
32-ої
сесії 6-

Про встановлення мі- Гадяцька міська
сцевих податків і збо- рада
рів міського бюджету
м. Гадяча на 2014 рік

Щоквартальний аналіз міського бюджету

Тарифи для інших споживачів
(офіси,
банки
та
ін.)
– 1,97 грн. за 1 м2.
Тарифи на послуги централізованого опалення та постачання
гарячої води, а саме:
Централізоване опалення для
споживачів, що фінансуються з
бюджету: 867,12 грн.
Централізоване опалення для
інших споживачів: 882,14 грн.
Опалення 1 м2 загальної площі
протягом опалювального періоду
для споживачів, що фінансуються з бюджету 19,78 грн.
Опалення 1 м2 загальної площі
протягом опалювального періоду
для інших споживачів 20,11 грн.
Гаряче водопостачання для споживачів, що фінансуються з бюджету 43,36 грн.
Гаряче водопостачання для інших споживачів 44,11 грн.
1) для першої групи платників єдиного податку в розмірі
10 відсотків від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2013 року;
2). для другої групи платників єдиного податку в розмірі
20 відсотків від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2013 року.
Встановлення на території Гадяцької міської ради місцевих податків і зборів,
а саме:

7
го
скликання

13.

09.07..2013

Рішення
32-ої
сесії 6го
скликання

-збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
-туристичний збір.
- податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки.
Про збір за прова- Гадяцька міська
дження деяких видів рада
підприємницької діяльності.

Щоквартальний аналіз міського бюджету

Встановлення на території Гадяцької міської ради ставки збору
за провадження деяких видів
підприємницької діяльності, а
саме:
1.1. - Провадження торговельної діяльності
та діяльності з надання платних
послуг у розмірі від 0,04 до 0,2
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня
бюджетного року, за календарний місяць.(Згідно додатку)
1.2. Провадження торговельної
діяльності
нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом
на стаціонарних, малогабаритних
і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється 0,4 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня бюджетного року, за календарний місяць.
1.3. Провадження торгівельної
діяльності із придбанням пільгового торгового патенту - 0,05 розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня
бюджетного року, за рік.
1.4. Провадження торговельної
діяльності із придбанням корот-
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14.

09.07..2013

Рішення
32-ої
сесії 6го
скликання

Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території м. Гадяч

Гадяцька міська
рада

15.

09.07..2013

16.

09.07..2013

РіПро туристичний збір Гадяцька міська
шення
рада
32-ої
сесії 6го
скликання
Рі„Про
затвердження Гадяцька міська

котермінового торгового патенту
за один день – 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня бюджетного
року.
Щокварта- Встановлення податку на нерульний ана- хоме майно, відмінне від земельліз місько- ної ділянки на території міста
го бюджету Гадяч з 01 січня 2014 року.
Ставка податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, встановлюється за 1 кв.
метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості в розмірі:
- 1 відсоток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, для квартир,
житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів;
- 2,7 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.
Щокварта- Введено в дію туристичний збір
льний ана- на території Гадяцької міської
ліз місько- ради.
го бюджету Ставка встановлюється в розмірі
1% від бази справляння збору.
Щокварта-

1) для першої групи плат-
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17.

04.12.2012

18.

03.04.2012

19.

12.07.2012

шення
32-ої
сесії 6го
скликання

фіксованих
ставок рада
єдиного податку по
групах підприємницької діяльності,
що
здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на
2014 рік”

Рішення
26-ої
сесії 6го
скликання

Про
затвердження Біленченківська
ставок єдиного подат- сільська рада
ку для фізичних осіб
на 2013 рік

Рішення
14-ої
сесії 6го
скликання
Рішення
18-ої
сесії 6го

Про збір за впровадження деяких видів
підприємницької діяльності

Бобрицька сільська рада

Про встановлення
ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності,
що здійснюються на

Бобрицька сільська рада

льний ана- ників єдиного податку в розмірі
ліз місько- 10 відсотків від мінімальної заго бюджету робітної плати встановленої законом на 1 січня 2014 року;
2). для другої групи платників єдиного податку в розмірі
20 відсотків від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2014року.
Рішення набирає чинності з
01.01.2014.
Щокварта- Встановити розмір ставок єдинольний ана- го податку для фізичних осібліз сільсь- підприємців, які здійснюють гокого
бю- сподарську діяльність по спроджету
щеній системі оподаткування з
розрахунку на календарний місяць:
- для першої групи 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати(114
грн.),
- - для другої групи 20 відсотків розміру мінімальної
заробітної
плати
(229грн.).
Щокварта- За провадження торговельної дільний ана- яльності – 0,1 розміру міліз сільсь- нім.заробітної плати, установлекого
бю- ної законом на 01 січня календаджету
рного року.
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Для І групи платників єдиного
податку в розмірі 10 відсотків від
мінімальної зарплати, встановленої законом на 01 січня 2013
року;

10
скликання

умовах спрощеної системи оподаткування
на 2013 рік

Для ІІ групи – 20 відсотків від
мінімальної зарплати. Встановленої законом на 01 січня 2013
року
Щокварта- Ставка податку на нерухоме
льний ана- майно, відмінне від земельної
ліз сільсь- ділянки, встановлюється за 1 кв.
кого
бю- метр житлової площі об’єкта жиджету
тлової нерухомості в розмірі:
– 1 відсоток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для квартир,
житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, і житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує
500 кв. метрів ;
– 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, – для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, і житлових
будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв. метрів.

20.

06.11.2012

Рішення
15-ої
сесії 6го
скликання

Про встановлення по- Бобрицька сільдатку на нерухоме ська рада
майно, відмінне від
земельної ділянки

21.

04.02.2013

Рішення
21-ої
сесії 6го
скликання

Про ставку земельного податку в межах
населеного пункту

Бобрицька сільська рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

12 сесія

Про збір за провадження деяких видів

Гречанівська
сільська рада

Щокварта- За провадження торговельної дільний ана- яльності – 0,1 розміру мі-

22.

26.06.2012

с. Бобрик
землі житлової забудови -106,35
грн. за га; рілля-14,35 грн за 1га;
сіножаті-6,11грн за 1га;
с. Педоричі
землі житлової забудови- 46.47
грн . за 1га; рілля-24,63 грн за
1га; пасовищасіножаті- 13,81
грн.. за 1га.

11
шостого
скликання
13 сесія
шостого
скликання

підприємницької діяльності

ліз сільсь- нім.заробітної плати, установлекого
бю- ної законом на 01 січня календаджету
рного року.

Про податок на нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки

Гречанівська
сільська рада

23.

24.07.2012

24.

28.12.2012

17 сесія
шостого
скликання

Про затвердження
ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності,
що здійснюються на
умовах спрощеної системи оподаткування
на 2013 рік

Гречанівська
сільська рада

25.

05.04.2013

20 сесія
шостого
скликання

Про ставку земельного податку в межах
населеного пункту

Гречанівська
сільська рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Для квартир, житлова площа
яких не перевищує 240 кв.м та
житлових будинків, житлова
площа яких перевищує 500 кв.м
– 1 відсоток розміру мінімальної
зарплати;
- для квартир, житлова площа
яких перевищує 240 кв.м та житлових будинків площа яких перевищує 500 кв.м – 2,7 відсотка
розміру мінімальної зарплати
Щокварта- Для І групи платників єдиного
льний ана- податку в розмірі 10 відсотків від
ліз сільсь- мінімальної зарплати, встановкого
бю- леної законом на 01 січня 2013
джету
року;
Для ІІ групи – 20 відсотків від
мінімальної зарплати. Встановленої законом на 01 січня 2013
року
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

с.Гречанівка
землі житлової забудови-0,48грн
за 0,01га; рілля-21,72грн за 1га;
пасовища-4,16грн за 1га; сіножаті-4,33грн за 1га; багаторічні насадження-8,36грн за 1га.
с.Миколаївка
землі житлової забудови- 0,48
грн за 0,01га; рілля-22,58грн за
1га; пасовища-8,86грн за 1га; сіножаті-7,68 за 1га; багаторічні
насадження-9,30грн за 1га.
с.Зелена Балка
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26.

01.06.2012

15
сесія
5ск.

Про збір за про- Качанівська
вадження
деяких сільська рада
видів підприємницької діяльності

27.

06.09.2012

16
сесія
5ск.

Про
визначення Качанівська
мінімальної розміру сільська рада
місячної
орендної
плати за 1м.кв . площі
нерухомого майна на
території Качанівської
сільської ради

28.

6.09.2012

16 се- Про встановлення по- Качанівська
сія 5ск датку на нерухоме сільська рада
майно, відмінне від
земельної ділянки

землі житлової забудови-0,29грн
за 0,01га; рілля-22,42грн за 1га.
с.Тригубщина
землі житлової забудови-0,29 грн
за 0,01га; рілля-22,42грн за 1га.
Щокварта- 0,1% мінімального розміру зарольний ана- бітної плати
ліз сільського
бюджету
Щокварта- Виробнича діяльність – 14,86
льний ана- грн. за 1 м. кв.
ліз сільсь- Інша комерційна діяльність –
кого
бю- 22,29 грн. за 1 м. кв.
джету
Некомерційна діяльність, у тому
числі для проживання фізичних
осіб – 7,43 грн. за 1 м. кв.
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Ставка податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, встановлюється за 1 кв.
метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості в розмірі:
– 1 відсоток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для квартир,
житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, і житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує
500 кв. метрів ;
– 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, – для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, і житлових
будинків, житлова площа яких
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перевищує 500 кв. метрів.
29.

19.11.2012

19
сесія
5ск.

Про
затвердження Качанівська
єдиного податку по сільська рада
видах підприємницької діяльності, що
здійснюються на умовах оренди спрощеної
системи оподаткування на 2013 рік

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Затверджено фіксовані ставки
єдиного податку для фізичних
осіб- підприємців:
для першої групи платників
єдиного податку в розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня 2013 року;
- для другої групи платників
єдиного податку в розмірі 20 відсотків від мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня 2013 року;

30.

18.02.2013

22
сесія
5 ск.

Про ставки земель- Качанівська
ного податку фізич- сільська рада
них
осіб в межах
населених
пунктів
Качанівської сільської
ради

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Застосувати ставки земельного
податку з фізичних осіб у межах
населених пунктів Качанівської
сільської ради та з фізичних осіб
власників земельних часток ( паїв) з 1 га сільськогосподарських
угідь у відсотках від їх нормативної грошової оцінки:
для ріллі,сіножатей, пасовищ –
0,1% ;
для багаторічних насаджень –
0,03% .

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету
Щоквартальний аналіз сільсь-

Встановлено збір за проведення
деяких видів підприємницької
діяльності

31.

20.04.2012

1

Про збір за проведен- Краснолуцька
ня деяких видів підп- сільска рада
риємницької діяльності

32.

20.04.2012

2

Про податок на неру- Краснолуцька
хоме майно відмінне сільска рада
від земельної ділянки

Встановлено податок на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки

14

33.

20.11.2012

3

34.

29.12.2012

4

Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах
підприємницької діяльності , що здійснюються
на
умовах
спрощеної
системи
оподаткування
на
2013 рік
Про
затвердження
ставок земельного податку на 2013 рік

Краснолуцька
сільска рада

Краснолуцька
сільска рада

35.

13.06.2012

Про збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності

Краснознаменська сільська рада

36.

13.06.2012

Про податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

Краснознаменська сільська рада

37.

03.12.2012

Про встановлення
ставок єдиного податку для фізичних осіб

Краснознаменська сільська рада

38.

04.02.2013

Про земельний податок з фізичних осіб в
межах населених пунктів

Краснознаменська сільська рада

Про затвердження
ставок земельного

Книшівська
сільська рада,

39.

14.05.2012

16
сесія

кого
бюджету
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Затвердження фіксовані ставоки
єдиного податку по видах підприємницької діяльності , що
здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на
2013 рік

ЩоквартаЗатверджено ставки земельного
льний анаподатку на 2013 рік
ліз сільського
бюджету
Щокварта- Встановлено збір за провадження
льний анадеяких видів підприємницької
ліз сільсьдіяльності
кого
бюджету
ЩоквартаВстановлено податок на нерухольний ана- ме майно, відмінне від земельної
ліз сільсьділянки
кого
бюджету
ЩоквартаВстановлено ставки єдиного польний анадатку для фізичних осіб
ліз сільського
бюджету
ЩоквартаЗатвердджено ставкиземельний
льний ана- податок з фізичних осіб в межах
ліз сільсьнаселених пунктів
кого
бюджету
Щокварта- ставки земельного податку:
льний ана- для ріллі,сіножатей-0.1%,для б-
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6 скл.

податку
Про збір за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності
Про ставки податку на
нерухомість

Книшівська
сільська рада,

40.

14.05.2012

16
сесія
6 скл.

41.

05.06.2012

17
сесія
6 скл.

42.

23.10.2012

21
сесія
6 скл.

Про встановлення
ставок єдиного податку

Книшівська
сільська рада

Рішення
12-ої
сесії 6го
скликання
Рішення
13-ої
сесії 6го
скликання

Про збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності

Лютенська сільська рада

Про встановлення
ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

Лютенська сільська рада

43.

06.05.2012

44.

21.09.2012

Книшівська
сільська рада

ліз сільського
бюджету
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

насаджень 0.03%

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

для суб’єктів з спрощеною системою оподаткування -10 %
розміру мін.з-тиґ.
для другої групи- 20% розміру
мін.з-ти.
0,1% від мінімальної зарплати

Встановлено збір за провадження
деяких видів підприємницької
діяльності
для квартир до 240 м2 та
ж\будинків до 500м- 1% розміру
мінімальної заробітної плати,більше цих показників 2.7
%розміру мін.плати.

Щокварта- Ставки податку за 1 м2 житлової
льний ана- площі об’єкта житлової нерухоліз сільсь- мості:
кого
бюдля квартир житлова площа
джету
яких не перевищує 240 м2 на
житлових будинків житлова
площа яких не перевищує 500
м2 – ставка податку становить 1,0% розміру мінімальної заробітної плати.
для квартир житлова площа
яких перевищує 240 м2 та
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45.

20.11.2012

46.

28.12.2012

47.

28.12.2012

48.

03.05.
2012

Рішення
14-ої
сесії 6го
скликання

Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах
підприємницької діяльності, що здійснюється
на
умовах
спрощеної
системи
оподаткування
на
2013 рік
РіПро
затвердження
шення ставок орандної плати
15-ої в межах населених
сесії 6- пунктів
лютенської
го
сільскої ради на 2013
скли- рік
кання
РіПро затвердження ташення вок земельного подат15-ої ку у межах населених
сесії 6- пунктів Лютенської
го
сільської ради
скликання
17 се- Про порядок залусія
чення коштів фізичшосних та юридичних
того
осіб на розвиток інсклиженерно-транспортної
кання та соціальної інфраструктури Малопобиванської сільської ради

Лютенська сільська рада

Лютенська сільська рада

житлових будинків житлова
площа яких перевищує 500
м2 ставка податку становить
2,7% розміру мінімальної заробітної плати.
Щокварта- І група – 10 % від мінімальної
льний ана- зарплати;
ліз сільсь- ІІ група - 20% від мінімальної
кого
бю- зарплати
джету

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Лютенська сільська рада

Малопобиванська сільська
рада

Від грошової оцінки землі : пасовища 15%;
господарські двори – 5%;
комерційне використання 10%;
промисловості – 5%; житлової
забудови - 3 %
Рілля – 20,23 грн.; багаторічні
насадження - 8,35 грн.;
сіножаті – 9,92 грн. ; пасовища –
5,76 грн., житлова – 1,02 грн.

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Граничний розмір пайової участі
(внеску) фізичних та юридичних
осіб - замовників будівництва
для забезпечення створення і розвитку соціальної та інженерно транспортної
інфраструктури
становить:
- 5 % загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для
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49.

19.07.
2012

18 сесія
шостого
скликання

Про збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності

Малопобиванська сільська
рада

нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель навчальних
закладів, закладів культури, релігії, фізичної культури і спорту,
медичного і оздоровчого призначення автозаправочний станцій,
об'єктів стільникового зв'язку);
- 1 % загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для
багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних житлових
будинків загальною площею більше 300 квадратних метрів,
квартир, влаштованих в об’ємах
горищ існуючих будинків та реконструйованих з нежитлових
приміщень;
- 10 % загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) автозаправочний станцій,
об'єктів стільникового зв'язку.
Щокварта- Встановити ставки збору:
льний ана- -за провадження торговельної
ліз сільсь- діяльності в розмірі 0,1 розміру
кого
бю- мінімальної заробітної плати,
джету
установленої законом на 1 січня
календарного року ( далі мінімальна заробітна плата) ;
- послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням (
01.061.01 – 01.061.13, 01.061.14 (
крім металевих) , 01.061.15) - 0,1
розміру мінімальної заробітної
плати;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів,
моторолерів і мопедів за індиві-
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дуальним
замовленням
(
01.070.01 – 01.070.03, 01.070.06 –
01.070.25, 01.071.01, 01.071.02) 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
- заміна елементів живлення годинників ( 01.091.13) - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
- виготовлення металовиробів /
огорож, гратів, поручнів за індивідуальним
замовленням
(
01.091.01- 01.094.08, 01.094.11 –
01.094.15)- 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
- послуги з ремонту інших предметів особистого користування,
домашнього вжитку та металовиробів ( 01.095.01- 01.095.10,
01.095.12 – 01.095.16, 01.095.28,
01.095.29) - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
- виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння / обручок за
індивідуальним замовленням (
01.100.01- 01.100.06) - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
обмін лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби ( 01.100.12) - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
- послуги з ремонту ювелірних
виробів ( 01.110.01 – 01.110.09) 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
3.4 за провадження торговельної
діяльності із придбанням пільго-

19

50.

19.07.
2012

18 сесія
шостого
скликання

Про збір на нерухоме
майно
майно,відмічення від земельної ділянки

Малопобиванська сільська
рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

51.

17.12.
2012

23 сесія
шостого
скликання

Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької
діяльності,що здійснюються на умовах
спрощеної
системи
оподаткування
на
2013 рік.

Малопобиванська сільська
рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

вого торгового патенту в розмірі
0,05 мінімальної заробітної плати щорічно;
3.5 за провадження торговельної
діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту
за один день в розмірі 0,02 розміру мінімальної заробітної плати;
Встановити ставки збору на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв.метр
житлової площі об»єкта житлової нерухомості:
- для
житлових
будинків,житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів в розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
- для
житлових
будинків,житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року.
Затвердити
фіксовані ставки
єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців:
1) для першої групи платників
єдиного податку в розмірі 7
відсотків від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2013 року;
2) для другої групи платників
єдиного податку в розмірі 11

20

52.

13.02.
2013

24 сесія
шостого
скликання

Про ставку земельного податку в
межах населених пунктів

Малопобиванська сільська
рада

53.

28.12.2012

16 сесія 6
скликання

Про затвердження фі- Мартинівська
ксованих ставок єди- сільська рада
ного податку по видах
підприємницької діяльності, що здійсню-

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2013 року.
Затвердити ставки земельного
податку для фізичних осіб в
2013 році:
село Мала Побиванка
землі житлової забудови
1,02 грн. За 0,01 га
рілля
- 22,46
грн. За 1,0 га
багаторічні
насадження
9,80 грн. За 1,0 га
пасовища
- 8,01 грн.
За 1,0 га
село Пирятинщина
землі житлової забудови
0,92 грн. За 0,01 га
рілля
- 23,02 грн.
За 1,0 га
багаторічні
насадження
9,61 грн. За 1,0 га
пасовища
- 7,36 грн.
За 1,0 га
село Глибока Долина
землі житлової забудови
0,97 грн. За 0,01 га
рілля
- 19,67 грн.
За 1,0 га
багаторічні
насадження
7,69 грн. За 1,0 га
пасовища
- 3,53 грн.
За 1,0 га
Затверджено фіксовані ставки
єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців:
для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсот-

21
ється
на
умовах
спрощеної
системи
оподаткування
на
2013 рік

54.

09.11.2012

15 сесія 6
скликання

Про
встановлення Мартинівська
ставок податку на не- сільська рада
рухоме майно відмінне від земельної ділянки

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

55.

15.06.2012

12 сесія 6
скликання

Про збір за прова- Мартинівська
дження деяких видів сільська рада
підприємницької діяльності

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

№215

Рішення виконкому ПетрівськоПетрівськоРоменська сільроменської сільської ська рада
ради «Про встановлення тарифів на ко-

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

56.

26.11.2010

ків від мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня 2013 року;
для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 відсотків від мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня 2013 року.
Ставки податку за 1 м2 житлової
площі об’єкта житлової нерухомості:
для квартир житлова площа яких
не перевищує 240 м2 на житлових будинків житлова площа
яких не перевищує 500 м2 – ставка податку становить 1,0% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року:
для квартир житлова площа яких
перевищує 240 м2 та житлових
будинків житлова площа яких
перевищує 500 м2 ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної
заробітної
плати,встановленої на 1 січня звітного (податкового) року
Встановити ставки збору за провадження торговельної діяльності в розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року
Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для трьох груп
споживачів, а саме:
По водопостачанню: 2,00 грн.

22
мунальні послуги по
житловокомунальному підприємству с. Петрівка Роменська

5,20 грн.
11,00 грн.
По водовідведенню: 2,10 грн.
5,63 грн.
10,75 грн.

57.

26.11.2010

№214

Про встановлення та- Петрівськорифів на утримання Роменська сільбудинків та прибуди- ська рада
нкових територій по
житловокомунальному підприємстві с. ПетрівкаРоменська

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

58.

19.07.2012

16 сесія 6
скликання

Про затвердження
ставок податку на нерухоме майно по Петрівсько-Роменській
сільській раді на 2013
рік

ПетрівськоРоменська сільська рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

59.

19.07.2012

16 сесія 6
скликання

Про визначення міні- Петрівськомального розміру мі- Роменська сільсячної орендної плати ська рада
за 1 кв.м загальної

Щоквартальний аналіз сільського
бю-

Тариф на утримання будинків
без ввнутрішньобудинкового обладнання - 0,56 грн.;
На утримання будинків та прибудинкових територій (без гарячого водопостачання - 0,86 грн.;
На утримання будинків та прибудинкових територій (з гарячим
водопостачанням) - 0,90 грн.
Ставки податку за 1 м2 житлової
площі об’єкта житлової нерухомості:
для квартир житлова площа яких
не перевищує 240 м2 на житлових будинків житлова площа
яких не перевищує 500 м2 – ставка податку становить 1,0% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року:
для квартир житлова площа яких
перевищує 240 м2 та житлових
будинків житлова площа яких
перевищує 500 м2 ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної
заробітної
плати,встановленої на 1 січня звітного (податкового) року
Затверджено Затверджено Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності

23
площі
нерухомого
майна по Петрівськороменській сільській
раді
Про затвердження фі- Петрівськоксованих ставок еди- Роменська сільного податку з видів ська рада
підприємницької діяльності, що здійснюються
на
умовах
спрощеної
системи
оподаткування
на
2013 рік

джету

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

60.

10.12.2012

23 сесія 6
скликання

61.

03.12.2012

22-а
сесія
VI
скликання

Про затвердження
фіксованих ставок єдиного
податку по видах
підприємницької
діяльності, що
здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на
2013 рік

14-а
сесія
VI
скли-

Про ставки земельного
податку

62.

06.03.2012

Плішивецька
сільська рада

Плішивецька
сільська рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Щоквартальний аналіз сільського
бю-

Затверджено фіксовані ставки
єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців:
для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня 2013 року;
для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 відсотків від мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня 2013 року.
Затверддено фіксовані ставки
єдиного податку для фізичних
осіб- підприємців, які здійснюють господарську діяльність по
видах господарської діяльності з
розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників
єдиного податку в розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня 2013 року;
2)для другої групи платників
єдиного податку в розмірі 20 відсотків від мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня 2013 року.
Затвердити ставки земельного
податку для фізичних осіб по
Плішивецькій сільській раді в
даних розмірах.

24
63.

06.03.2012

64.

18.05.2012

65.

18.05.2012

кання
14-а
сесія
VI
скликання

джету
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються Плішивецькою
сільською радою та її
органами під час
здійснення власних та
делегованих повноважень
органів місцевого самоврядування

Плішивецька
сільська рада

Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються
Плішивецькою сільською радою
та її виконавчими комітетом під
час здійснення власних (самоврядних) та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

15-а
сесія
VI
скликання

Про податок на нерухоме майно, відмінне
від
земельної ділянки

Плішивецька
сільська рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Встановити на території Плішивецької сільської ради податок
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

15-а
сесія
VI
скликання

Про визначення
мінімального розміру
місячної орендної
плати за один квадратний метр загальної
площі
нерухомого майна на
території Плішивецької
сільської ради на
2012 рік

Плішивецька
сільська рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

1. Затвердити Методику
визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме
майно фізичних осіб на території
Плішивецької сільської
ради (додаток №1).
2. Встановити мінімальну
вартість місячної оренди одного
квадратного метра загальної
площі нерухомості, при передачі
в оренду (суборенду), житлового
найму (піднайму) нерухомого
майна (включаючи земельну
ділянку, на якій розміщується
нерухоме майно, присадибну
ділянку),
крім
земельної
ділянки сільськогосподарського
призначення, земельної частки
(паю), майнового паю на тери-

25
торії
ради
66.

12.02.2013

26-а
сесія
VI
скликання

Про надання дозволу
на розробку технічної
документації по грошовій оцінці населених пунктів

Плішивецька
сільська рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

67.

10.04.2013

27-а
сесія
VI
скликання

Про ставки земельного податку

Плішивецька
сільська рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

рішення
21 сесії
шостого
скликання

Про затвердження
тарифів
на послуги водопостачання
жителям с. Рашівка

Рашівська сільська рада

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

68.

13.02.2013

Плішивецької сільської

Надано дозвіл на послуги по виготовленню технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
с. Плішивець, Тимофіївка, Бакути
Затверджено ставки земельного
податку для фізичних осіб по
Плішивецькій сільській раді:
с. Тимофіївка
землі житлової забудови - 76,79
грн. за 1 га;
рілля – 22,71 грн. за 1 га.
пасовища - 6,40 грн. за 1 га
с. Плішивець
землі житлової забудови - 74,88
грн. за 1 га;
рілля – 21,86 грн. за 1 га.
сіножаті 5,62 грн. г за 1,0 га
пасовища - 3,95 грн. за 1 га
с. Бакути
землі житлової забудови - 73,34
грн. за 1 га;
рілля – 21,34 грн. за 1 га.
сіножаті 8,52 грн. г за 1,0 га
пасовища - 6,48 грн. за 1 га
1.Затвердити тарифи на послуги
водопостачання населенню с.
Рашівка , а саме:
14 грн. з чоловіка за місяць
5 грн. за 1 голову ВРХ та
коней за місяць
По лічильнику за 1 куб. води - 4
грн. 60 коп.
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69.

13.02.2013

рішення
21 сесії 6
скликання

70.

27.04.2012

рішення
14 сесії 6
скликання

71.

24.05.2012

72.

24.05.2012

73.

10.07.2012

рішення
15 сесії 6
скликання
рішення
15 сесії 6
скликання
рішення
16 сесії 6
скликання

74.

20.04.2012

Рішення
16-ої

Про
затвердження
ставок земельного податку на всі види земельних ділянок по
населених
пунктах
Рашівської сільської
ради 2013 рік
Про порядок залучення коштів фізичних та
юридичних осіб на
розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури сільської ради
Про збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності

Рашівська
ська рада

сіл-

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Затверджено ставки земельного
податку на всі види земельних
ділянок по населених пунктах
Рашівської сільської ради 2013
рік

Рашівська
ська рада

сіл-

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Затверджено порядок залучення
коштів фізичних та юридичних
осіб на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури сільської ради

Рашівська
ська рада

сіл-

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Про
встановлення Рашівська
ставок на нерухоме ська рада
майно, відмінне від
земельної ділянки

сіл-

Щокварта- Встановлення ставок податку на
льний ана- нерухоме майно, відмінне від
ліз сільсь- земельної ділянки
кого
бюджету

Про
затвердження
Методики розрахунку
та порядку використання плати за оренду
майна
комунальної
власності Рашівської
територіальної громади
Про збір за провадження деяких видів
підприємницької дія-

сіл-

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Рашівська
ська рада

Римарівська
сільська рада

Затверджено Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду майна комунальної власності Рашівської територіальної громади

Щокварта- Встановлено на території Римальний ана- рівської сільської ради ставки
ліз сільсь- збору за провадження деяких ви-

27
сесії 6- льності
го
скликання

75.

12.07.2012

РіПро податок на нерушення хоме майно, відмінне
22-ої
від земельної ділянки
сесії 6го
скликання

Римарівська
сільська рада

76.

28.12.2012

Рішення
16-ої
сесії 6го
скликання

Римарівська
сільська рада

Про встановлення
ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців

кого
бю- дів підприємницької діяльності з
джету
розрахунку на календарний місяць з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів
та асортименту товарів, пункту з
надання платних послуг та виду
платних послуг
Щокварта- Встановлено на території Рильний ана- марівської сільської ради ставки
ліз сільсь- податку в таких розмірах за 1 кв.
кого
бю- метр житлової площі об’єкта
джету
житлової нерухомості:
Для квартир, житлова площа
яких не перевищує 240 кв.
метрів, та житлових будинків,
житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів – 1,0 відсоток
розміру мінімальної заробітної
плати.
Для квартир, житлова площа
яких перевищує 240 кв метрів, та
житлових будинків, житлова
площа яких перевищує 500 кв.
метрів, ставка податку становить
2,7 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Встановлено розмір єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування з розрахунку на календарний
місяць:
для першої групи - 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати,
для другої групи - 20 відсотків
розміру мінімальної заробітної

28
плати.
77.

12.02.2013

Рішення
23-ої
сесії 6го
скликання

Про земельний податок з фізичних осіб в
межах населених пунктів

Римарівська
сільська рада

78.

12.11.2012

19 сесія 6
скликання

Про затвердження фі- Розбишівська
ксованих ставок єди- сільська рада
ного податку по видах
підприємницької діяльності, що здійснюються
на
умовах
спрощеної
системи
оподаткування

79.

11.02.2013

22 сесія 6
скликання

Про
затвердження Розбишівська
ставок земельного по- сільська рада
датку по Розбишівській сільській раді

80.

28.05.2012

16 сесія 6
скликання

Про визначення міні- Розбишівська
мального розміру мі- сільська рада
сячної орендної плати
за один м2 загальної
площі
нерухомого
майна на території
Розбишівської сільської ради на 2013 рік

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Затверджено ставки податку з
фізичних осіб в межах населених
пунктів сільської ради та фізичних осіб власників земельних
часток (паїв за 1 га сільськогосподарських угідь у % від нормативної грошової оцінки: для ріллі
сіножатей, пасовищ – 0,1 %;
Для багаторічних насаджень –
00,3 %.
Щокварта- Встановлено розмір єдиного польний ана- датку для суб’єктів господаліз сільсь- рювання, які застосовують
кого
бю- спрощену систему оподаткуванджету
ня з розрахунку на календарний
місяць:
для першої групи - 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати,
для другої групи - 11 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати.
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Затверджено ставки земельного
податку в розрізі населених пунктів Розбишівської сільської ради
Виробнича діяльність – 8,00 грн.
за 1 м. кв.
комерційна діяльність – 30,00
грн. за 1 м. кв.
Некомерційна діяльність, у тому
числі для проживання фізичних
осіб – 4,00 грн. за 1 м. кв.

29
81.

28.05.2012

16 сесія 6
скликання

Про збір за прова- Розбишівська
дження деяких видів сільська рада
підприємницької діяльності

82.

28.05.2012

16 сесія 6
скликання

Про податок на неру- Розбишівська
хоме майно відмінне сільська рада
від земельної ділянки

83.

09.12.2012

Рішення
18 сесії 6
скликання

Ручківська сільська рада

84.

30. 01.2013

№8

Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах
підприємницької діяльності, що здійснюються
на
умовах
спрощеної
системи
оподаткування
Про затвердження
ставок земельного податку по Сарівській
сільській раді

Сарівська
ська рада

сіль-

2013

85.

30.01.2013

№9

Про встановлення мі-

Сарівська

сіль-

2013 р.

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету
Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

0,1 % від розміру мінімальної
заробітної плати

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

Для першої групи платників єдиного податку 10% від мінімальної зарплати.
Для другої групи платників податку 20 % від мінімальної заробітної плати

Встановлено ставки податку 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 – 1,0 відсоток
розміру мінімальної заробітної
плати.
Для квартир, житлова площа
яких перевищує 240 кв метрів, та
житлових будинків, житлова
площа яких перевищує 500 кв.
метрів, ставка податку становить
2,7 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати

ЩоквартаЗатверджено ставки земельного
льний ана- податку в розрізі населених пуліз сільсь- нктів Сарівської сільській раді
кого
бюджету
Щокварта- 4,00 грн. – для некомерційної ді-

30

86.

13.03.2013

2

87.

12.07.2012

88.

27.07.2012

Рішення
17-ої
сесії 6го
скликання
Рішення
17-ої
сесії 6го
скликання

німального розміру
ська рада
місячної орендної
плати за один м2 загальної площі нерухомого майна
Про затвердження та- Сарівська
рифів по водопоста- ська рада
чанню та розміру
пільг з централізованого водопостачання
на 2013 рік жителям с.
Сари

льний аналіз сільського
бюджету
сіль-

Щоквартальний аналіз сільського
бюджету

яльності в тому числі для проживання фізичних осіб;
8,00 – для виробничої діяльності;
30,00 грн. – для комерційної діяльності.
14,00 грн. – на місяць з чол.;
5,00 грн. на місяць з 1 гол. корови або коня
Плата по лічильнику складає
4,60 грн. за 1 м. куб. води;
учасники війни 50 %;
учасники бойових дій – 75 %;
інваліди Великої Вітчизняної
війни – 100 %; учасники ВВ війни, яким виповнилося 85 років –
100 %;
членам сім’ї померлого інваліда
– 50 %;
Дітям війни – 25 %;
Лікввідаторам аварії на ЧАЕС 50 %;
багатодітні сім’ї – 50 %
0,1 % від розміру мінімальної
заробітної плати

Про збір за прова- Сватківська
дження деяких видів сільська рада
підприємницької діяльності

На
01.07.2013
01.01.2014

2 рази на
рік

Про податок на неру- Сватківська
хоме майно відмінне сільська рада
від земельної ділянки

На
01.07.2013
01.01.2014

2 рази на 0,1 % від розміру мінімальної
рік
заробітної плати

31
89.

1

08.02.2013

РА – регуляторний акт

Рішення
22-ої
сесії 6го
скликання

Про ставки земельного податку в межах
населеного пункту на
2013 рік

Соснівська сільська рада

ЩоквартаЗатверджено ставки земельного
льний ана- податку в межах населеного пуліз сільсьнкту в розмірі:
кого
бю- Землі житлової забудови - 9,81
джету
грн. за 0,01 га;
рілля – 17,42 грн. за 1 га.
сіножаті 4,79 грн. г за 1,0 га
пасовища - 5,43 грн. за 1 га
багаторічні насадження - 5,17
грн. за 1 га

