№
п\п

Дата
прийняття
регулятор
ного акта

№
РА

1

12.08.2009

4

2

12.08.2009

4.1

3

12.08.2009

4.2

4

30.12.2010

8

Перелік діючих регуляторних актів в Глобинському районі
(станом на 01.04.2014)
Назва регуляторного акта
Розробник Дата проведення
РА
відстеження
результативності
РА
повтор
періо
не
дичн
е
Пронозівська сільська рада
Про розгляд та затвердження Пронозівс 12.08.2010
технічної документації з
ька
нормативної та грошової
сільська
оцінки земельних ділянок
рада
с.Мозоліївка
Про розгляд та затвердження Пронозівс 12.08.2010
технічної документації з
ька
нормативної та грошової
сільська
оцінки земельних ділянок
рада
с.Пронозівка
Про розгляд та затвердження Пронозівс 12.08.2010
технічної документації з
ька
нормативної та грошової
сільська
оцінки земельних ділянок
рада
с.Кагамлик
Про затвердження
Пронозівс 30.12.2011
Положення про механізм
ька
справляння та порядок
сільська
сплати збору за провадження рада
деяких видів
підприємницької діяльності

Короткий зміст
РА (із зазначенням
конкретного
розміру,
ціни\тарифу,місцевого податку та інше)

Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в
с.Мозоліївка в розмірі 21,28 станом на
01.01.2009 р.
Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в
с.Пронозівка в розмірі 19,92 грн. станом
на 01.01.2009 р.
Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в с.Кагамлик
в розмірі 21,12 грн. станом на 01.01.2009
р
Ставка збору за провадження торгівельної
діяльності (крім провадження
торгівельної діяльності нафтопродуктами.
скрапленим та стиснутим газом із
застосуванням пістолетних паливнороздавальних колонок на стаціонарних,

5

30.10.2010

10

6

30.10.2010

7

7

29.12.2011

11

8

06.03.2012

12

9

06.03.2012

13

Про затвердження
Положення про механізм
справляння та порядок
сплати збору за місця для
паркування транспортних
засобів
Про затвердження
Положення про механізм
справляння та порядок
сплати туристичного збору
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців
по Пронозівській сільській
раді, які будуть діяти з 01
січня 2012 року.
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель с.Шушвалівка
Про розгляд та затвердження
технічної документації з

Пронозівс 30.10.2011
ька
сільська
рада
Пронозівс 30.10.2011
ька
сільська
рада
Пронозівс 03.01.2013
ька
сільська
рада
Пронозівс 06.03.2013
ька
сільська
рада
Пронозівс 06.03.2013
ька

малогабаритних і пересувних
автозаправних станціях) та діяльності з
надання платних послуг встановлюється в
таких межах на території с.Кагамлик,
Васьківка, Пронозівка, Мозоліївка,
Шушвалівка-до 0,1 розміру мінім.
зарплати, за торгівлю нафтопродуктами
та стиснутим газом-від 0,08 до 0,4
розміру мінім. зарплати.
Ставка збору за кожний день за 1 кв.м
площі зем. ділянки-0,15 відсотка мінім.
зарплати

Ставка в розмірі 1 відсотка до вартості
усього періоду проживання за
вирахуванням податку на додану вартість
Для платників 1 групи- 10 відсотків від
розміру мінім.зарплати, встановленої
законом на 1 січня податкового року,
для платників 2 групи-20 відсотків від
розміру мінім.зарплати, встановленої
законом на 1 січня податкового року
Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в
с.Шушвалівка в розмірі 36.1 . грн.
станом на 01.01.2011 р
Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в с.Васьківка

10

06.11.2012

14

11

06.11.2012

15

12

06.11.2012

17

13

28.12.2012

18

14

19.02. 2013

19

нормативної грошової
оцінки земель с.Васьківка
Про затвердження Програми
(план заходів) з благоустрою
населених пунктів
Пронозівської сільської ради
на 2012-2015 роки
Про затвердження Правил
утримання домашніх тварин
у селах Пронозівської
сільської ради(с.Кагамлик,
с.Васьківка, с.Пронозівка,
с.Мозоліївка,
С.Шушвалівка)
Про затвердження Правил з
питань додержання тиші у
громадських місцях в
населених пунктах
Пронозівської сільської ради
Про внесення змін до
рішення 9 (позачергової)
сесії 6 скликання від
29.12.2012 року «Про
встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осібпідприємців».
Про затвердження ставок
земельного податку на 2013
рік.

сільська
рада
Пронозівс
ька
сільська
рада

06.11.2013

в розмірі 37.82 грн. станом на 01.01.2011
р
Виконання заходів по утриманню
доріг,утриманню зелених насаджень.

Пронозівс
ька
сільська
рада

06.11.2013

Врегулювання відносин у сфері
поводження, утримання, використання
домашніх тварин на території населених
пунктів Пронозівської сільської ради

Пронозівс
ька
сільська
рада

06.11.2013

Забезпечення прав та законних інтересів
громадян щодо дотримання тиші на
захищених об»єктах та інших місцях
громадського користування.

Пронозівс
ька
сільська
рада

28.12.2013

Зміна класифікації видів економічної
діяльності (КВЕД 2010).

Пронозівс
ька
сільська
рада

Ставки земельного податку на 2013 рік в
розрізі населених пунктів сільської ради
за земельні ділянки в межах сіл Васьківка,
Пронозівка, Мозоліївка, Кагамлик,
Шушвалівка (коефіцієнт індексації- 3.2,

15

05.12.2013

1

30.12.2010

2

30.12.2010

Про внесення змін до
Виконавч
Положення про механізм
ий комітет
справляння та порядок
Пронозівс
сплати податку на нерухоме ької
майно, відмінне від
сільської
земельної ділянки на
ради
території Пронозівської
сільської ради
Землянківська сільська рада
8Про встановлення місцевих Землянків 30.12.2011
3/20 податків і зборів
ська
10
сільська
рада
20

9Про встановлення збору за
3\20 провадження деяких видів
10
підприємницької діяльності

Землянків
ська
сільська
рада

30.12.2011

для ріллі-3,2 і 1,756)
Ставка податку за 1 кв. м -1 відс.для
різних видів об»єктів житл.нерухомості,
що перебувають у власності одного
платника податку, сумарна площа яких не
перевищує 740 кв. а в яких перевищує-2,7
відсотка розміру мінім. зарплати

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки для житлових
будинків менше 500 кв.м.- 1% розміру
мін.зарплати, більше 500 кв.м.- 2,7%
розміру мін.зарплати; збір за місця для
паркування транспортних засобів –
0,15%розміру мін.зарплати за 1 кв.м. ;
туристичний збір – 1% вартості від
усього періоду проживання..
0,1відсоток розміру мінімал.
з/плати на місяць за провадження
торгівельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг.
0,4відсотків розміру мінімал.
з/плати на місяць за провадження
торгівельної торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

3

29.12.2012

9Про встановлення ставок
3/20 єдиного податку для
10
фізичних осіб- підприємців
з01.01.2013 року

Землянків
ська
сільська
рада

25.12.2013

Встановити ставки єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців – 1 група –
10%, розміру мін.зарплати, 2 група – 20%
розміру мін.зарплати

4

29.12.2012

9Про встановлення норм
17\2 харчування в дошкільному
012 дитячому закладі

Землянків
ська
сільська
рада

25.12.2013

Встановити норми харчування
в ДНЗ 11 грн/день
встановити батьківську плату
в розмірі 3,30 грн/день

5

29.12.2012

12- Про розгляд та затвердження
17\2 технічної документації з
012 нормативно-грошової оцінки
земель с.Землянки,
Радалівка,Малинівка,Корещина

Землянків
ська
сільська
рада

25.12.2013

Затверджена базова вартість
1 кв.м. земель по с.Радалівка –
44,82 грн. , 1кв.м.земель по с.Землянки45.08 грн., 1кв.м.
с.Малинівка -43,44 грн. 1кв.м.
с.Корещина -33,76 грн.

6

22.11.2013

5Про внесення змін та
22\2 доповнень до рішення 3 сесії
013 6 скликання від 30.12.2010
«Про встановлення місцевих
податків та зборів»

Землянків
ська
сільська
рада

1

30.12.2011

1

Бугаївська сільська рада
Про встановлення ставок
Бугаївська 30.12
єдиного податку для
сільська
.2012
фізичних осіб підприємців
рада

2

18.02.2013

2

Про встановлення ставок

Бугаївська

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки для житлових
будинків площа яких не перевищує
740кв.м -1% розміру мінімальної з/плати
жит.будинок більше 740 кв.м. -2,7%
розміру мін. з/плати
Перша група обсяг доходу до 150000 –
10% розміру мін.зарплати,друга група
обсяг доходу до 1000000 – 20% розміру
мін.зарплати
Затвердити слідуючі ставки земельного

земельного податку на 2013
рік

1.

3

18.02.2013

4

4

18.02.2013

3

5

22.11.2013

08.09.2011

сільська
рада

Про затвердження правил
Бугаївська
утримання домашніх тварин. сільська
рада

Про затвердження правил
Бугаївська
благоустрою Бугаївської
сільська
сільської ради
рада
5
Про внесення змін до
Бугаївська
Положення про механізм
сільська
справляння та порядок
рада
сплати податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки на
території Бугаївської
сільської ради
Глобинська міська рада
933 Про розміщення зовнішньої Виконком 12.10.2012
реклами по Глобинській
Глобинськ
міській раді
ої міської
ради

податку на 2013 рік по Бугаївській
сільській раді:- житлова забудова
63,44 грн / га ;підсобне господарство
(рілля)
22,85 грн / га ;пасовища
2,75 грн / га ;сіножаття
2,75 грн / га ;- багаторічні насадження
4,51 грн / га ;для комерційного
використання
4955,65 грн /га
- рілля - земельні частки (паї) 22,85 грн
/ га
Врегулювання відносин у сфері
поводження, утримання, використання
домашніх тварин на території населених
пунктів сільської ради
Затверджені правила благоустрою
Оподаткування житлової нерухомості 1%
- для квартир ж\п яких не перевищує 240
кв.м.або ж\б, житлова площа яких не
перевищує 500 кв.м. 2,7% - для квартир
ж\п яких перевищує 240 кв.м. або ж\б
житлова площа яких перевищує 500 кв.м.
2,7% сумарна площа яких перевищує 740
кв.м.
Врегулювано відносини, що виникають у
зв'язку
з розміщенням зовнішньої
реклами на території Глобинської міської
ради, та визначено порядок надання
дозволів на розміщення такої реклами.

2

08.09. 2011

3

14.10.2011

4

08.09.2011

5

11.11.2011

Про затвердження Правил
благоустрою та утримання
території м. Глобине та сіл
Глобинської міської ради
106 Про затвердження: Порядку
3
передачі в оренду
комунального майна
територіальної громади м.
Глобине, Методики
розрахунку та порядку
використання плати за
оренду комунального майна
територіальної громади м.
Глобине
931 Про встановлення граничних
розмірів пайової участі у
розвитку і створенні
інженерно – транспортної та
соціальної інфраструктури
міста Глобине та населених
пунктів Глобинської міської
ради для замовників,які
мають намір щодо забудови

Виконком 12.10.2012
Глобинськ
ої міської
ради
Виконком 10.12.2012
Глобинськ
ої міської
ради

Затверджено Правила благоустрою та
утримання території м. Глобине та сіл
Глобинської міської ради

Виконком 14.11.2012
Глобинськ
ої міської
ради

Про
затвердження
Положення про розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької діяльності
на території міста Глобине

Виконком 18.12.2012
Глобинськ
ої міської
ради

Встановлено граничні розміри пайової
участі у розвитку і створенні інженерно –
транспортної та соціальної
інфраструктури міста Глобине та
населених пунктів Глобинської міської
ради для замовників , які мають намір
щодо забудови земельної ділянки,
реконструкції раніше збудованих
об’єктів, у відсотках до загальної
кошторисної вартості будівництва
об’єкта, за напрямками
Затверджено Положення про розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території
міста Глобине та типового договору
особистого строкового сервітуту

932

121
2

Затверджено Порядк передачі в оренду
комунального майна територіальної
громади м. Глобине та Методику
розрахунку і порядок використання плати
за оренду комунального майна
територіальної громади м. Глобине

6

08.09. 2011 937

7

12.12.2011

135
3

8

26.12. 2012

137
7

9

29.12. 2011 147
8

10

11.01. 2012

7

11

05.04.2012

34

та
типового
договору
особистого
строкового
сервітуту.
Про визначення вартості
вхідних квитків на
проведення вечорів
відпочинку для молоді
Про встановлення плати за
копіювання та друк
інформації , згідно Закону
України «Про доступ до
публічної інформації»
Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земельних
ділянок м.Глобине

Виконком 19.09.2012.
Глобинськ
ої міської
ради
Виконком 21.12.2012
Глобинськ
ої міської
ради

Встановлено вартість платної послуги за
відвідування вечорів відпочинку для
молоді в сумі 5 грн.

Виконком
Глобинськ
ої міської
ради

Визначено розміри плати за користування
землею по м. Глобине, затверджено
базову вартість одного квадратного метра
земель м.Глобине в розмірі 99 гривень 09
копійок (дев’яносто дев’ять гривень 09
копійок) за кв.м.
Затверджено Порядок ухвалення рішень
про зміну тарифів на житлово –
комунальні послуги по Глобинській
міській раді

Про порядок ухвалення
рішень про зміну тарифів на
житлово – комунальні
послуги по Глобинській
міській раді
Про встановлення грошової
норми харчування в
дошкільних навчальних
закладах Глобинської
міської ради

Виконком 17.01.2012
Глобинськ
ої міської
ради

Про затвердження
Положення про порядок

Виконком 09.04.2013
Глобинськ

Виконком 22.01.2013
Глобинськ
ої міської
ради

Встановлено вартість плати за
копіювання та друк 1 сторінки
інформації ( формат А-3) в сумі 0,070
грн.

Продовжено у 2012 році дію рішення 3
сесії Глобинської міської ради від
12.01.2011 року № 207 « Про
встановлення грошової норми харчування
в дошкільних закладах Глобинської
міської ради на 2011 рік».
Затверджено Положення про порядок
використання коштів, що надходять до

12

21.02. 2012 54

13

26.12. 2012

14

21.02. 2012 52

15

21.02.2012

57

16

26.12. 2012

137
6

137
8

використання коштів, що
надходять в порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського й
лісогосподарського
виробництва по Глобинській
міській раді»
Про затвердження
Глобинської міської
Програми «Шкільний
автобус» на 2012 рік

ої міської
ради

цільового фонду в порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського й
лісогосподарського виробництва по
Глобинській міській раді

Виконком 26.02.2013
Глобинськ
ої міської
ради

Про затвердження розміру
орендної плати за земельні
ділянки по Глобинській
міській раді
Про затвердження
Глобинської міської
комплексної програми
підтримки та розвитку
фізичної культури та спорту
на 2012- 2016 роки.
Про затвердження міської
програми «Соціальний
захист»

Виконком
Глобинськ
ої міської
ради
Виконком 26.02.2013
Глобинськ
ої міської
ради

Забезпечення органiзацiї регулярного
безоплатного пiдвезення до мiсць
навчання i додому учнiв та
педпрацівників, та створення умови для
piвноro доступу до якiсної освiти у
сiльськiй мiсцевостi.
Затверджено ставки орендної плати за
земельні ділянки на території міста
Глобине

«Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців
по Глобинській міській раді

Виконком 26.02.2013
Глобинськ
ої міської
ради
Виконком
Глобинськ
ої міської
ради

Популяризація здорового способу життя
серед молоді міста і людей старшого
покоління, сприяння розвитку окремих
видів спорту і забезпечення участі
спортсменів міста Глобине в обласних,
регіональних і Всеукраїнських змаганнях.
Надання допомоги соціально
незахищеним категоріям громадян, які
проживають на території Глобинської
міської ради
Встановлено з 1січня 2013 року ставки
єдиного податку для фізичних осіб підприємців по класифікації видів
економічної діяльності за календарний

з 01.01.2013р.»
1

місяць .

Зубанівська сільська рада
Про
затвердження Зубанівсь 21.01.2012
Положення про податок на ка
нерухоме майно, відмінне сільська
від земельної ділянки
рада

21.01.2011

1

-

2

21.01.2011

2

Про
затвердження
Положення про збір за місця
для
паркування
транспортних засобів

Зубанівсь
ка
сільська
рада

21.01.2012

-

3

21.01.2011

3

21.01.2012

-

4

21.01.2011

4

Про
затвердження Зубанівсь
Положення про туристичний ка
збір
сільська
рада
Про
затвердження Зубанівсь
Положення про механізм ка
справляння
та
порядок сільська
сплати
збору
за рада
впровадження деяких видів
підприємницької діяльності

21.01.2012

-

Ставка податку за 1 кв.м. житлової площі
об»єкта житлової нерухомості: а) для
квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м., та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв.м.- 1 відсоток розміру
мінімальної заробітної плати;
б) для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв.м.- 2,7 відсотка розміру
мінімальної заробітної плати.
Ставки збору встановлюються за кожний
день у гривнях за 1 кв.м. площі земельної
ділянки, відведеної для організації та
провадження такої діяльності, у розмірі0,15 відсотка мінімальної заробітної
плати.
Ставка збору у розмірі 1 відсотка до
вартості усього періоду проживання за
вирахуванням податку на додану вартість.
Ставка збору провадження торгівельної
діяльності
(крім
провадження
торгівельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим газом та стиснутим газом із
застосуванням
пістолетних
паливно
роздавальних колонок на стаціонарних,
малогабаритних
і
пересувних
автозаправних станціях) та діяльності з
надання платних послуг встановлюється в

таких межах на території с.Зубані,
с.Романівка- до 0,1 розміру мінімальної
заробітної
плати,
за
торгівлю
нафтопродуктами та стиснутим газом- від
0,08 до 0,4 розміру мінім.зарплати.
Для платників 1 групи- 10 відсотків від
розміру мінім.зарплати, встановленої
законом на 1 січня податкового року,
для платників 2 групи-20 відсотків від
розміру мінім.зарплати, встановленої
законом на 1 січня податкового року
Заміна класифікації видів економічної
діяльності (КВЕД 2010)

5

30.12.2011

5

Про встановлення ставок Зубанівсь
єдиного
податку
для ка
фізичних осіб-підприємців
сільська
рада

30.12.2012

-

6

05.12.2012

6

Зубанівсь
ка
сільська
рада

-

-

27.12.2012

8

-

Затвердження базової вартості 1 кв.м
землі с.Зубані в розмірі 42,76 грн станом
на 01.01.2011 року

9

-

-

Затвердження базової вартості 1 кв.м
земель с.Романівка в розмірі 39.92 грн
станом на 01.01.2011 року

19.04.2013

10

Зубанівсь
ка
сільська
рада
Зубанівсь
ка
сільська
рада
Зубанівсь
ка
сільська
рада

-

27.12.2012

Про внесення змін до
рішення 12 сесії 6 скликання
від 30.12.2011 року «Про
встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осібпідприємців»
Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
с.Зубані
Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
с.Романівки
Про затвердження Правил
благоустрою
території
населених пунктів сільської
ради, Правил дотримання
тиші в громадських місцях
населених пунктів сільської

-

-

Виконання заходів по утриманню доріг,
зелених
насаджень,
врегулювання
відносин у сфері поводження, утримання ,
використання домашніх тварин на
території ради. Забезпечення прав та
законних інтересів громадян щодо

7

8

9

10

19.04.2013

11

11

22.07.2013

1

06.05.2011

1

2.

06.05.2011

2

3.

06.05.2011

3

4.

29.12.2010

4

5.

29.12.2010

5

ради та правил утримання
домашніх
тварин
на
території
Зубанівської
сільської ради
Про
пайову
участь Зубанівсь замовників
у
розвитку ка
інфраструктури
сіл сільська
Зубанівської сільської ради
рада
Про затвердження технічної Зубанівсь документації з нормативної ка
грошової оцінки земель сільська
с.Руда
рада
Борисівська сільська рада
Про створення фонду
Бори05.06.2012
охорони навколишнього
сівська
природного середовища і
сільсь-ка
затвердження положення
рада
про цей фонд
Про сплату за землі
Бори05.06.2012
комерційного призначення
сівська
сільська рада
Про заборону
Бори
05.06.2012
торгівлі алкогольних
сівська
напоїв в нічний час в
сільсь-ка
торгівельних закладах
рада
Про затвердження
Бори05.06.2012
положення про збір та
сівська
провадження деяких видів
сільсьпідприємницької діяльності ка рада
Про затвердження
Бори05.06.2012

дотримання тиші на захищених об’єктах
та
інших
місцях
громадського
користування.
-

Пайова участь замовників у розвитку
інфраструктури
сіл
Зубанівської
сільської ради. Розмір податку – 1-10%

-

Затвердження базової вартості 1 кв.м
земель с.Руда в розмірі 29.18 грн станом
на 01.01.2013 року
Затверджене положення
фонду навколишнього середовища

Встановити плату за землі
комерційного призначення в розмірі 3
відсотки від грошової оцінки землі
Заборонити продаж алкогольних
напоїв після 22-ї години
Магазини та інші торгові точки,які
мають торгові зали, кафе-бари-0.10 м.з.п.
За 1 кв.м. площі земельної ділянки,відве-

положення про збір за
місця для паркування
транспортних засобів
Про затвердження
положення про податок
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
Про затвердження
положення про туристиний
збір

6.

29.12.2010

6

7.

29.12.2010

7

8

06.05.2011

8

9.

18.07.2012

9

10.

16.04.2013

10

1

30.12.2011

-

сівська
сільсь-ка
рада
Борисівська
сільська
рада
Борисівсь
ка
сільська
рада
Борисівська
сільська
рада

деної для такої діяльності 0,15 відс. мін.
зароб.плати
05.06.2012

05.06.2012

Про орендну плату за
05.06.2012
земельні ділянки під
господарськими
дворами,пастівниками в
межах населеного пункту
Про розгляд та
Бори05.06.2013
затвердження
сівська
технічної документації з
сільська
нормативної грошової
рада
оцінки земель с.Бориси
Про затвердження Порядку
Бори30.12.2013
пайової участі замовників у сівська
розвитку інфраструктури
сільська
села Борисівської сільської
рада
ради
Кринківська сільська рада
Про затвердження тарифів
Кринківсь 19.12.2013
на водопостачання
ка
сільська

Квартира,житлова площа не перевищує
240кв..м.,будинок,житлова площа площа
не перевищує 500 кв.м.- за 1 кв.мставка становить.1 відсоток розміру
мінім.зароб.плати
Ставка встановлюється у розмірі 1
відсотка розміру мінім.заробітн.плати
Зобов*язати громадян, які мають в
оренді господарські двори, пастівники
оформити право власності
Затвердити базову вартість 1
м2 земель с.Бориси в розмірі 55.16 грн.

Затвердити розміри пайової участі та
строки сплати

Затвердити тарифи на водопостачання
з 01.01.2012 року:
- для населення 5грн 00 коп.;

рада

2

30.12.2011

-

3

19.09.2012

-

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців в
зв’язку з веденням в дію
Закону України « Про
внесення змін до
Податкового Кодексу
України та деяких інших
законодавчих актів України
щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та
звітності № 4014-УІ від
04.11.2011 року
Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
населених пунктів
Кринківської сільської ради

Кринківсь
ка
сільська
рада

Кринківсь
ка
сільська
рада

19.12.2013

- для бюджетних організацій
5 грн 40 коп.;
- для інших організацій 13 грн 50 коп.
Встановити ставки єдиного податку з 1
січня 2012 року а саме:- для першої групи
фізичних осіб-підприємців-10
відсотків(%) від мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
звітного ( податкового) року ( додаток
№1);
- для другої групи фізичних осібпідприємців – 20 відсотків (%) від
мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня звітного
( податкового) року ( додаток №2).
Затвердити технічну документацію з
нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів Кринківської сільської
ради Глобинського району Полтавської
області.
Грошова оцінка земель по селі Великі
Кринки:
Землі комерц.вик-ня:
1ЕПЗ- -141,6
2ЕПЗ-153,4; 3ЕПЗ-175,53; 4ЕПЗ-147,5;
5ЕПЗ-132,28;
Землі промисловості:
1ЕПЗ-67,97;2ЕПЗ-73,63;3ЕПЗ84,25;4ЕПЗ-70,8;5ЕПЗ-63,01;
Землі житлової забудови:1ЕПЗ-

56,64;2ЕПЗ-61,36;3ЕПЗ-70,21;4ЕПЗ59;5ЕПЗ-52,51
Землі громад.призн: 1ЕПЗ-39,65;2ЕПЗ42,95;3ЕПЗ-49;15 4ЕПЗ-41,3;5ЕПЗ-36,76
Землі інфраструктури
1ЕПЗ-36,82;2ЕПЗ-39,88;3ЕПЗ45,64;4ЕПЗ-38,35;5ЕПЗ-34,13
Інші землі Кф=0,5:
1ЕПЗ-28,32;2ЕПЗ-30,68;3ЕПЗ35,11;4ЕПЗ-29,5;5ЕПЗ-26,26
Кф0,1: 1ЕПЗ-5,66;2ЕПЗ-6,14;3ЕПЗ7,02;4ЕПЗ-5,9;5ЕПЗ-5,25
Грошова оцінка по с.В.Долина
Землі комерц.вик-ня:
1ЕПЗ- -116,93
2ЕПЗ-150,13; 3ЕПЗ-163,13;
Землі промисловості:
1ЕПЗ-56,12;2ЕПЗ-72,06;3ЕПЗ-78,3;
Землі житлової забудови:1ЕПЗ46,77;2ЕПЗ-60,05;3ЕПЗ-65,25;
Землі громад.призн: 1ЕПЗ-32,74;2ЕПЗ42,04;3ЕПЗ-45;68;
Землі інфраструктури
1ЕПЗ-30,4;2ЕПЗ-39,03;3ЕПЗ-42,41;
Інші землі Кф=0,5:
1ЕПЗ-23,39;2ЕПЗ-30,03;3ЕПЗ-32,63;
Кф=0,1: 1ЕПЗ-4,68;2ЕПЗ-6,01;3ЕПЗ-6,53;
Грошова оцінка с.Степове
Землі комерц.вик-ня:
1ЕПЗ- 99, 4;
Землі промисловості:
1ЕПЗ-47,71;

Землі житлової забудови:1ЕПЗ-39,76;
Землі громад.призн: 1ЕПЗ-27,83;
Землі інфраструктури
1ЕПЗ-25,84;
Інші землі Кф=0,5:
1ЕПЗ-19,88;
Кф=0,1: 1ЕПЗ-3,98;
Грошова оцінка с.Сіренки
Землі комерц.вик-ня:
1ЕПЗ- 99, 25;
Землі промисловості:
1ЕПЗ-47,64;
Землі житлової забудови:1ЕПЗ-39,7;
Землі громад.призн: 1ЕПЗ-27,79;
Землі інфраструктури
1ЕПЗ-25,81;
Інші землі Кф=0,5:
1ЕПЗ-19,85;
Кф=0,1: 1ЕПЗ-3,97;
Грошова оцінка с.Шевченки
Землі комерц.вик-ня:
1ЕПЗ- 95, 85;
Землі промисловості:
1ЕПЗ-46,01;
Землі житлової забудови:1ЕПЗ-38,34;
Землі громад.призн: 1ЕПЗ-26,84;
Землі інфраструктури
1ЕПЗ-24,92;
Інші землі Кф=0,5:
1ЕПЗ-19,17;
Кф=0,1: 1ЕПЗ-3,83;
Ввести в дію нормативну грошову оцінку

населених пунктів з 19.10.2012.(Рішення
набуло чинності з 01.01.2014)
1.

29.12.20110

1

2.

02.12.2013

15

3.

29.12.2010

3

4.

29.12.2010

4

5.

30.12.2011

5

Броварківська сільська рада
Про затвердження
Броварків 29.12.2011
Положення про механізм
ська
справляння та порядок
сільська
сплати та запровадження
рада
деяких видів
підприємницької діяльності.

------ Ставка збору за провадження торгівельної
діяльності та діяльності з надання
платних послуг встановлюється в таких
межах на території с. Броварки,
Кирияківка, Петрашівка до 0,1 розміру
мінім. Зарплати за торгівлю
нафтопродуктами та стиснутим газом –
від 0,08 до 0,4 розміру мінім.зарплати
------ Внесено зміни відповідно до чинного
Податкового кодексу

Про внесення змін до
Положення про механізм
справляння та порядок
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки
Про затвердження
Положення про механізм
справляння збору за місця
паркування транспортних
засобів

Броварків
ська
сільська
рада

----

Броварків
ська
сільська
рада

29.12.2011

------

Про затвердження
Положення про механізм
справляння та порядок
сплати податку за
туристичний збір
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підприємців,

Броварків
ська
сільська
рада

29.12.2011

------ Ставка в розмірі 1 відсотка до вартості
усього періоду проживання за
вирахуванням податку на додану вартість

Броварків
ська
сільська

03.01.2013

------ Для платників І групи – 10 відсотків від
розміру мінім. Зарплати, встановленої
законом на 1 січня податкового року, для

Ставка збору за кожний день за 1 кв.м.
площі зем. Ділянки – 0,15 відсотка
мінім.зарплати

які набирають чинності з
01.01.2012 року.

рада

платників
ІІ групи – 20
відсотків від розміру мінім.зарплати,
встановленої законом на 1 січня
податкового року
------ Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в с. Броварки
в розрізі 46,88 грн.. станом на 01.01.2011

6.

24.01.2012

6

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативно
грошової оцінки земель
с.Броварки

Броварків
ська
сільська
рада

24.01.2013

7.

24.01.2012

7

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативно
грошової оцінки земель с.
Кирияківка

Броварків
ська
сільська
рада

24.01.2013

------ Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в с.
Кирияківка в розрізі 45,70 грн.. станом на
01.01.2011

8.

24.01.2012

8

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативно
грошової оцінки земель д с.
Петрашівка

Броварків
ська
сільська
рада

24.01.2013

------ Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в с.
Кирияківка в розрізі 41,32 грн.. станом на
01.01.2011

9.

24.01.2012

9

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативно
грошової оцінки земель
с. Пелехівщина

Броварків
ська
сільська
рада

24.01.2013

------ Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в с.
Кирияківка в розрізі 35,40 грн.. станом на
01.01.2011

10.

24.04.2012

10

Про затвердження ставок
земельного податку

Броварків
ська
сільська

24.04.2013

------

Ставки земельного податку на 2013 рік в
розрізі населених пунктів Броварківської
сільської ради на земельні ділянки в

рада

11.

27.12.2012

11

12.

27.12.2012

12

13.

27.12.2012

13

14.

27.12.2012

14

1.

20.05.2011

2.

20.05.2011

Про затвердження Правил
Броварків 27.12.2013
благоустрою території
ська
Броварківської сільської
сільська
ради
рада
Про затвердження Правил
Броварків 27.12.2013
дотримання тиші в
ська
громадських місцях в
сільська
населених пунктах
рада
Броварківської сільської
ради.
Правила утримання
Броварків
27.12.2013
домашніх тварин у
ська
населених пунктах
сільська
Броварківської сільської
рада
ради
Про внесення змін до
Броварків 27.12.2013
рішення 10 сесії 6 скликання ська
від 29.12.2011 року «Про
сільська
встановлення ставок єдиного рада
податку для фізичних осіб
підприємців.
Бабичівська сільська рада
Про створення фонду
Виконко
05.06.2012
охорони навколишнього
м
природного
середовища і затвердження
положення про цей фонд
Про пайову участь
Виконко
05.06.2012

------

межах сіл Броварки, Кирияківка,
Петрашівка, Пелехівщина ( коефіцієнт
індексації – 3,2, для ріллі- 3,2 і 7,56)
Виконання заходів по дотриманню
правил благоустрою населених пунктів
Броварківської сільської ради

------

Забезпечення прав та законних інтересів
громадян щодо дотримання тиші в місцях
громадського користування.

------

Врегулювання відносин у сфері
утримання домашніх тварин на території
Броварківської сільської ради.

------

Зміна Класифікаціі видів економічної
діяльності (КВЕД 2010)

термін Охорона навколишнього природного
не
середовища
настав
термін Пайова участь замовників у розвитку

3.

20.05.2011

4.

20.05.2011

5.

20.05.2011

6.

20.05.2011

замовників у розвитку
інфраструктури сіл
Бабичівської сільської ради
Про затвердження
Положення про
використання коштів , що
надходять від забудовників
на розвиток соціальної ,
інженерно-транспортної
інфраструктури Бабичівської
сільської ради
Про затвердження
положення про механізм
справляння та
порядок сплати коштів
самооподаткування
сільського населення
Про затвердження порядку
передачі в оренду майна
територіальних громад сіл
Бабичівської сільської ради
Глобинського району,
Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду майна
Бабичівської сільської ради
Глобинського району,
типових договорів оренди
Про затвердження в новій
редакції Положення «Про
порядок використання

м

не
інфраструктури сіл Бабичівської сільської
настав ради розмір податку від 1- до 10%

Виконко
м

05.06.2012 термін Використання коштів, що надходять від
не
забудовників на розвиток соціальної,
настав інженерно-транспортної інфраструктури
Бабичівської сільської ради (4:%-10% від
вартості будівництва)

Виконко
м

05.06.2012 термін Механізм справляння та порядок
не
сплати коштів самооподаткування
настав сільського населення (5 грн –для
зареєстрованих громадян, 50 грн – для
незареєстрованих)

Виконко
м

05.06.2012 термін
не
настав

Виконко
м

05.06.2012 термін Використання коштів, що надходять в
не
порядку
відшкодування
витрат
настав сільськогосподарського
і

Передача в оренду майна територіальних
громад сіл Бабичівської сільської ради,
розрахунок та порядку використання
плати за оренду майна (5%-10% від
вартості)

7.

20.05.2011

8.

20.05.2011

9.

20.05.2011

10.

20.05.2011

11.

20.05.2011

12.

09.08. 2011

коштів, що надходять в
порядку відшкодування
витрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва»
Про обмеження продажу
алкогольних напоїв у нічний
час на території
Бабичівської сільської ради
Про затвердження
Положення про
туристичний збір
Про затвердження
Положення про збір за
провадження деяких
видів підприємницької
діяльності
Про затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
Про затвердження
Положення про збір за місця
для паркування
транспортних засобів
Про затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земель населених

лісогосподарського виробництва

Виконко
м

05.06.2012 термін Продаж алкогольних напоїв у нічний час
не
на території Бабичівської сільської ради
настав до 22 год.

Виконко
м

05.06.2012 термін
не
настав
05.06.2012 термін
не
настав

Виконко
м

Виконко
м

Виконко
м
Виконко
м

Ставки, механізм збору коштів від
туристичного збору – 1% розміру
мін.зарплати
Ставки за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
від 0,02 до 0,4% від м.з.п.

05.06.2012 термін Ставки податку на нерухоме майно,
не
відмінне від земельної ділянки (1% - для
настав житла менше 240 кв.м та 500 кв.м. та
2,7% для житла понад 240 кв.м та 500
кв.м. )
05.06.2012 термін Ставки, механізм збору коштів за місця
не
для паркування транспортних засобів
настав за 1 кв.м. 0,1 % м. з. п.
16.10.2012 термін Документація з нормативної грошової
не
оцінки земель населених пунктів
настав Бабичівської сільської ради

13.

29.12.2011

14.

14.12.2012

15.

28.12.2012

16

18.12.2013

1

30.12.2010

пунктів Бабичівської
сільської ради
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців

Виконко
м

29.03.2012 термін Ставки єдиного податку для фізичних
не
осіб – підприємців
настав 1 група - 10 % м.з.п.
2 група – 20 % м.з.п.
термін Правила тримання тварин в домашніх
не
умовах жителями сіл Бабичівської
настав сільської ради

Про затвердження правил
Виконко
утримання тварин в
м
домашніх умовах жителями
сіл Бабичівської сільської
ради
Про затвердження Правил
Виконко
благоустрою території сіл
м
Бабичівської сільської ради
Глобинського району
Полтавської області
Про затвердження норм
Виконко
термін не
водоспоживання у
м
настав
с.Устимівка
Святилівська сільська рада
Про затвердження
Святилівс 30.12.2011
Положення про механізм
ька
справляння та порядок
сільська
сплати збору за провадження рада
деяких видів
підприємницької діяльності

термін Правила благоустрою території сіл
не
Бабичівської сільської ради Глобинського
настав району Полтавської області
термін Затверджено норми водоспоживання у
не
с.Устимівка від 0,8 л\добу до 750 л\добу
настав
Ставка збору за провадження торгівельної
діяльності ( крім провадження
торгівельної діяльності нафтопродуктами
, скрапленим та стиснутим газом із
застосуванням пістолетних паливнороздавальних колонок на стаціонарних
малогабаритних пересувних
автозаправних станціях) та діяльності із
наданням платних послуг
встановлюється в таких межах на
території Святилівської сільської ради –

0,1 розміру мінімальної заробітної плати,
за торгівлю нафтопродуктами та
стиснутим газом – 0,4 розміру
мінімальної заробітної плати.
Ставка податку за 1 кв. м житлової площі
для квартир житлова площа яких
перевищує 240 кв.м. та житлових
будинків житлова площа яких не
перевищує 500 кв.м. ставка податку
становить – 1 відсоток мінімальної
заробітної плати , яких перевищує – 2,7
відсотка мінімальної заробітної плати.
Ставка в розмірі 1 відсотка до вартості
усього періоду проживання за
вирахуванням податку на додану вартість.

2.

30.12.2010

Про затвердження
Положення про механізм
справляння та порядок
сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки

Святилівс
ька
сільська
рада

30.12.2011

3

30.12.2010

30.12.2010

Святилівс
ька
сільська
рада
Святилівс
ька
сільська
рада

30.12.2011

4

30.12.2011

Ставка збору за кожен день за 1 кв.м.
площі зем.ділянки – 0,15 відсотка від
мінімальної заробітної плати.

5

30.12.2010

Про затвердження
Положення про механізм
справляння та порядок
сплати туристичного збору
Про затвердження
Положення про механізм
справляння та порядок
сплати збору за місця
паркування транспортних
засобів
Про затвердження
Положення про механізм
справляння та порядок
сплати податку з реклами

Святилівс
ька
сільська
рада

30.12.2011

6

23.03.2011

Про затвердження
положення про механізм
справляння та порядок
сплати коштів

Святилівс
ька
сільська
рада

23.03.2012

Податок з реклами справляється в
розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за
розміщення одноразової реклами та 0,5
відсотка за розміщення реклами на
тривалий час.
Затвердження розмірів платежу по
самооподаткуванню населення:
5-00 грн в рік з господарства (місцеві
жителі)

самооподаткування
сільського населення

7

29.12.2011

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб- підприємців

Святилівс
ька
сільська
рада

29.12.2012

8

28.03.2012

28.03.2012

10

28.03.2012

11

28.12.2012

Святилівс
ька
сільська
рада
Святилівс
ька
сільська
рада
Святилівс
ька
сільська
рада
Святилівс
ька
сільська
рада

28.03.2013

9

12

28.12.2012

Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно-грошової оцінки
земель с.Святилівка
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно-грошової оцінки
земель с.Липове
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно-грошової оцінки
земель с.Проценки
Про внесення змін до
рішення ХІV сесії VІ
скликання від 29.12.2011
року „Про встановлення
ставок єдиного податку для
фізичних осіб- підприємців”
Про затвердження

Святилівс

20-00 грн- проживаючі без реєстрації
працюючі;
10 -00 грн – проживаючі без реєстрації
пенсіонери.
На території Святилівської сільської ради
для платників 1 групи – 10 відсотків від
мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 01 січня
податкового року, для платників 2 групи20 відсотків від мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 01 січня
податкового року.
Затвердження базової вартості 1 кв.м
земель с. Святилівка в розмірі – 51,84 грн
станом на 28.03.2012 року.

28.03.2013

Затвердження базової вартості 1 кв.м
земель с. Липове в розмірі – 46,06 грн
станом на 28.03.2012 року.

28.03.2013

Затвердження базової вартості 1 кв.м
земель с. Проценки в розмірі – 30,08 грн
станом на 28.03.2012 року.

28.12.2013

Зміна класифікації видів економічної
діяльності (КВЕД 2010)

30.12.2013

Нормативно –правові акти, якими

13

14.02.2013

Правил благоустрою
території населених пунктів
сільської ради, Правил
дотримання тиші в
громадських місцях
населених пунктів сільської
ради та Правил утримання
домашніх тварин на
території Святилівської
сільської ради

ька
сільська
рада

Про розгляд та затвердження
ставок земельного податку
по населених пунктах
Святилівської сільської ради
на 2013 рік.

Святилівс
ька
сільська
рада

регламентується порядок благоустрою та
утримання території об’єктів
благоустрою і території населених
пунктів сільської ради , забезпечення прав
та законних інтересів громадян щодо
дотримання тиші на захищених об’єктах
та інших місцях громадського
користування, врегулювання відносин у
сфері поводження , утримання ,
використання домашніх тварин на
території населених пунктів
Святилівської сільської ради.
С.Святилівка
б/насадження- 6,02 грн/га
житлова забудова -153,96 грн/га
ОСГ -26,90 гон/га
Пасовища-6,10 грн/га
Рілля – 17,98 грн./га
Сіножаті – 3,15 грн/га
Комерційне використання-12830,33 грн/га
С.Липове
б/насадження- 5,47 грн/га
житлова забудова -137,70 грн/га
ОСГ -24,23 гон/га
Пасовища-9,38 грн/га
Рілля – 12,47 грн./га
Сіножаті – 2,02 грн/га
Комерційне використання-11477,00 грн/га
С.Проценки
б/насадження- 7,85 грн/га
житлова забудова -90,24 грн/га
ОСГ -32,75 гон/га

14

26.06.2013

15

26.06.2013

16

29.11.2013

Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно-грошової оцінки
земель с.Струтенівка
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно-грошової оцінки
земель с.Крива Руда
Про внесення змін до
Положення про механізм та
порядок сплати податку на
нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки на
території Святилівської

Святилівс
ька
сільська
рада
Святилівс
ька
сільська
рада
Святилівс
ька
сільська
рада

-

-

Пасовища-7,73 грн/га
Рілля – 17,98 грн./га
Сіножаті – 3,82 грн/га
С.Струтинівка
б/насадження- 3,94 грн/га
житлова забудова -21,69 грн/га
ОСГ -14,60 гон/га
Пасовища-4,81 грн/га
Рілля – 17,98 грн./га
Сіножаті – 4,16 грн/га
С. Крива руда
б/насадження- 3,55 грн/га
житлова забудова -5.76 грн/га
ОСГ -12,36 гон/га
Пасовища-3,20 грн/га
Рілля – 17,98 грн./га
Сіножаті – 6,72 грн/га
Базова вартість 1 кв.м. землі 31,8 грн.

-

-

Базова вартість 1 кв.м. землі 29,04 грн.

-

-

Ставки податку для фізичних осіб
встановлюються в таких розмірах:
а) не більше 1 відс. – для
квартири/квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв. метрів, або житлового
будинку/будинків, житлова площа яких

сільської ради

не перевищує 500 кв, метрів;
б) 2,7 відс, - для квартири/квартир,
житлова площа яких перевищує 240 кв,
метрів, або житлового будинку/будинків,
житлова площа яких перевищує 500 кв.
метрів;
в) 1 відс. – для різних видів об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у
власності одного платника податку,
сумарна житлова площа яких не
перевищує 740 кв. метрів;
г) 2,7 відс. – для різних видів об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у
власності одного платника податку,
сумарна житлова площа яких перевищує
740 кв. метрів.
Ставки податку для юридичних осіб:
а) 1 відс. – для квартир, житлова площа
яких не перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких
не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2.7 відс, - для квартир, житлова площа
яких перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв. метрів

17

30.12.2013

Про затвердження Порядку
передачі в оренду майна ,

Святилівс
ька

-

-

Визначений Порядок вирішення питань
щодо передачі в оренду майна , що

що знаходиться у
комунальній власності
громади
1

19.07.2006

57

2

18.10.2006

24

3

07.02.2007

24

4

06.06.2007

24

5

06.06.2007

1

сільська
рада

Градизька селищна рада
Порядок визначення розміру виконавчи 21.11.2007
плати за оренду земельних
й комітет
ділянок комунальної
Градизько
власності на території
ї селищної
Градизької селищної ради
ради
Порядок визначення розміру виконавчи 23.07.2008
плати за право тимчасового й комітет
використання місць (для
Градизько
розташування об’єктів
ї селищної
зовнішньої реклами), які
ради
перебувають у комунальній
власності територіальної
громади селища Градизьк
Правила торгівлі на ринках
виконавчи 23.07.2008
на території Градизької
й комітет
селищної ради
Градизько
ї селищної
ради
Порядок розміщення
виконавчи 23.07.2008
об’єктів зовнішньої реклами й комітет
у селищі Градизьк
Градизько
ї селищної
ради
Методика розрахунку і
виконавчи 23.07.2008
порядок використання плати й комітет
за оренду майна комунальної Градизько
власності територіальної
ї селищної

знаходиться у комунальній власності
сільської громади

19.11.2 визначені ставки орендної плати (від 3 до
010
10% нормативної грошової оцінки) за
оренду земельних ділянок не с/г
призначення
21.07.2 визначені ставки плати за розміщення
011
рекламних конструкцій на об’єктах
комунальної власності (від 3 до 15 грн. за
1 кв.м. вартості носія на місяць)

21.07.2 врегульовано питання організації
011
діяльності продавців на ринку та
адміністрації ринку
21.07.2 врегульовано процедуру отримання
011
дозволу на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами
21.07.2 визначені ставки плати за оренду об’єктів
011
нерухомого майна комунальної власності
(від 1 до 100% вартості майна на рік)

6

28.11.2007

45

7

30.01.2008

38

8

11.12.2008

33

9

09.07.2010

6

10

20.10.2010

4

громади Градизької
селищної ради
Положення про передачу у
власність та надання у
користування земельних
ділянок с/г призначення для
ведення особистого
селянського господарства на
території Градизької
селищної ради
Про зміну ставок розміру
орендної плати за землі
сільськогосподарського
призначення

ради

Положення про порядок
формування та використання
коштів цільового фонду
спеціального фонду
селищного бюджету
Положення про порядок
реєстрації ринків на
території Градизької
селищної ради

виконавчи 21.12.2009
й комітет
Градизько
ї селищної
ради
виконавчи 04.10.2011
й комітет
Градизько
ї селищної
ради
виконавчи 07.05.2012
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

Про визначення виконавців
житлово-комунальних
послуг у житловому фонді
Градизької селищної ради

виконавчи 19.12.2008
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

19.12.2 визначений порядок вирішення питань
011
щодо надання в оренду земельних ділянок
для ведення ОСГ в умовах дефіциту таких
земель

виконавчи 17.04.2009
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

17.04.2 встановлення ставок орендної плати за
012
оренду с/г земель:
рілля – 250 грн./га;
пасовища – 50 грн./га;
перелоги – 90 грн./га;
сіножаті - 90 грн./га
21.12.2 встановлення порядку сплати і розміру
012
(від 1 до 10% вартості будівництва)
внеску на створення і розвиток
інфраструктури населеного пункту
_

визначений порядок реєстрації ринків

_

визначені підприємства, що надають
житлово-комунальні послуги

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земельних
ділянок в межах населених
пунктів Градизької селищної
ради
Положення про збір за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності
на території Градизької
селищної ради

виконавчи 07.05.2012
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

_

виконавчи 07.05.2012
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

_

2

Про встановлення на
території Градизької
селищної ради туристичного
збору

_

05.07.2011

8

виконавчи 07.05.2012
й комітет
Градизько
ї селищної
ради
виконавчи 18.10.2012
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

20.12.2011

4

Про питання укладення
договорів про соціальне
партнерство з орендарями
розташованих на території
Градизької селищної ради
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
Про встановлення ставок виконавчи 25.12.2012
єдиного
податку
для й комітет
фізичних осіб-підприємців Градизько

11

25.01.2011

31

12

25.01.2011

2

13

03.03.2011

14

15

затверджено базову вартість 1 кв. м.
земель у розмірі:
смт. Градизьк – 65,19грн.
с. Котляревське -37,54грн.
с. Середпілля -35,84грн.
с. Ганнівка – 42,10 грн.
с. Лізки -16,93 грн.
встановлені ставки збору в розрахунку на
місяць:
0,1 МЗП в смт. Градизьку;
0,08 МЗП в сільських населених пунктах;
0,4 МЗП за торгівлю нафтопродуктами,
газом;
1,2 МЗП за торгівлю валютними
цінностями
запроваджений туристичний збір та
встановлена його ставка у розмірі 1%
вартості проживання

_

доручено селищному голові укласти з
орендарями земельних ділянок с/г
призначення договори про соціальне
партнерство із сплатою згідно них до
місцевого бюджету коштів у розмірі 50
грн. за 1 га

_

встановлені ставки єдиного податку:
для платників 1-ої групи – 10% МЗП;
для платників 2-ої групи – 20% МЗП

16

24.07.2013

5

17

30.07.2013

1

1

04.04.2012

на території Градизької ї селищної
селищної ради
ради
Про затвердження Порядку виконавчи пайової участі замовників у й комітет
розвитку
інженерно- Градизько
транспортної та соціальної ї селищної
інфраструктури населених ради
пунктів
Градизької
селищної ради
Про встановлення тарифу на виконавчи послуги
з
перевезення й комітет
пасажирів на автобусному Градизько
маршруті №1 загального ї селищної
користування в звичайному ради
режимі руху по смт.
Градизьк
Гриньківська сільська рада
Про затвердження ставок
Гриньківс 19.06.2013
земельного податку на
ька
2012рік по Гриньківській
сільська
сільській раді
рада

-

-

встановлений новий порядок сплати і
розмір (в межах від 1 до 10% вартості
будівництва залежно від функціонального
призначення і місця розташування
об’єкта будівництва) внеску на створення
і розвиток інфраструктури населених
пунктів Градизької селищної ради
встановлений новий тариф на послуги з
перевезення пасажирів на автобусному
маршруті №1 по смт. Градизьк в розмірі 2
грн. 50 коп.

У зв’язку із застосуванням з
01.01.2012року коефіцієнту К=1,756 для
ріллі та коефіцієнту індексації на рівні
минулого року К=3,2 затвердити слідуючі
ставки земельного податку по населеним
пунктам Гриньківської сільської ради на
2012 рік (за 1 кв.м.)
Гриньки
Тимошівка
52.02
Житлова забудова
44,64
35,38
Рілля
43.49
10.57
Пасовища

2

27.12.2012р

Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно грошової оцінки
земель с.Тимошівка

Гриньківс
ька
сільська
рада

02.01.2014

3

15.03.2013

Гриньківс
ька
сільська
рада

-

-

4

15.03.2013

Про затвердження правил
утримання тварин в
домашніх умовах жителями
сіл Гриньківської сільської
ради
Про затвердження правил
благоустрою території
сіл.Гриньківської сільської
ради

Гриньківс
ька
сільська
рада

-

-

5

27.11.2013

Внесення змін до положення Гриньківс
про механізм справлення та ька

-

-

14.39
10.57
Сіножаті
18.23
12.28
Багаторічні насадження
17.38
5123.20 Землі комерційного
призначення 3990,40
Базова вартість 1метра кв. земель
с.Тимошівка в розмірі 41.60грн
Землі комерційного використання 104грн
за 1 м кв.
Землі промисловості 49.92 грн за 1 м.кв.
Землі житлової забудови, транспорту,
зв’язку 41.60грн
Землі громадського призначення 29.12грн
за 1 м.кв
Землі технічної інфраструктури 27.04грн
за 1 м.кв
Інші землі -20.80грн за 1 м.кв
Щороку доставляти собак і котів у
ветеринарну установу для вакцинації
проти сказу, тримати сторожових собак
на прив»язі і відпускати їх з прив»язі
лише в закритих дворах
Підприємства, організації та громадяни
зобов’язані утримувати в належному
стані об’єкти благоустрою, що
перебувають у їх власності або
користуванні
Прийняти ставку для фізичних і
юридичних осіб за 1м.кв.житлової площі:

порядок сплати місцевих
сільська
податків і зборів
рада
Опришківська сільська рада
Про встановлення місцевого Сільська
14.01.2012
податку –
рада
Податок на нерухоме майно
відмінне від
земельної
ділянки

1

29.12.2010

2

29.12.2010

Про встановлення місцевого Сільська
податку –
рада
Збір за провадження деяких
видів
підприємницької
діяльності

14.01.2012

3

29.12.2010

Сільська
рада

14.01.2012

4

29.12.2010

Про встановлення місцевого
податку –
Збір за місця для паркування
транспортних засобів
Про встановлення місцевого
податку –

Сільська
рада

14.01.2012

- до 740 м.кв.-1%
–більше 740м.кв.-2,7%
Для квартир, житлова площа не
перевищує 240 кв.м. та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. м. ставка податку
становить 1% розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
01 січня звітного року
Для квартир, житлова площа перевищує
240 кв.м. та житлових будинків, житлова
площа яких перевищує 500 кв. м. ставка
податку
становить
2,7%
розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 01 січня звітного
року
І група – ставка податку становить 10%
від мін. Заробітної плати . встановленої
законом на перше січня звітного
податкового року.
ІІ група – ставка податку становить 20%
від мін. Заробітної плати . встановленої
законом на перше січня звітного
податкового року.
0.15 відсотка від мінімальної заробітної
плати, установленої законом на 1 січня
податкового ( звітного) року за 1 кв. м.
1 відсоток до бази справляння збору

5

29.12.2011

6

15.03.2012

туристичний збір
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців
в зв’язку з веденням в дію
Закону України «Про
внесення змін до
Податкового Кодексу
України та деяких інших
законодавчих актів України
щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та
звітності
Про затвердження технічної
документації з норм. грош.
оцінки земель с.Б.Озеро
Опришківської с/р

Опришків
ська
сільська
рада

08.01.2013

Встановити ставки єдиного податку з
01.01.2012м року, а саме – для першої
групи фізичних осіб – підприємців – 10 %
від мін. заробітної плати встановленої
законом на 01 січня звітного року
Для другої групи фізичних осібпідприємців – 20 % від мін. заробітної
плати встановленої законом на 01 січня
звітного року

Сільська
рада

08.01.2014

Документація з нормативно грошової
оцінки земель с.Битакове Озеро
-землі комерційного використання – Кф=
2,5
1) зона 151,85
2) зона 121,75
-землі промисловості – Кф = 1,2
1) зона 72,89
2) зона 58,44
-землі житлової забудови , транспорту ,
зв’язку –Кф= 1
1) зона 60,74
2) зона 48,70
- землі громадського призначення Кф
=0,7
1) зона 42,52
2) ЗОНА 34,09
- землі технічної інфраструктури Кф

=0,65
1) зона 39,48
2) 31,36
- інші землі Кф= 0,5
1) зона 30,37
2) зона 24,35
Кф=0,1
1)зона 6,07
2) зона 4,87
7

15.03.2012

12

Про затвердження технічної Сільська
документації з норм. грош. рада
оцінки земель с. Опришки
Опришківської с/р

08.01.2014

Документація з нормативно грошової
оцінки земель с. Опришки
-землі комерційного використання – Кф=
2,5
1) зона 179,58
2) зона 124,43
-землі промисловості – Кф = 1,2
1) зона 86,20
2) зона 59,72
-землі житлової забудови , транспорту ,
зв’язку –Кф= 1
1) зона 71,85
2) зона 49,77
- землі громадського призначення Кф
=0,7
1) зона 50,28
2) ЗОНА 34,84
- землі технічної інфраструктури Кф
=0,65
1) зона 46,69 2) 32,35
- інші землі Кф= 0,5
1) зона 35,92

2) зона 24,89
Кф=0,1
1)зона 7,18
2) зона 4,98
8

1.

27.12.2012

03.06.2009

15

Про затвердження технічної Сільська
документації з норм. грош. рада
оцінки земель с. Мар’їне
Опришківської с/р

08.01.2014

Пузиківська сільська рада
Про затвердження в новій
Виконком 03.06.2010
редакції Положення «Про
порядок використання
коштів, що надходять в

Документація з нормативно грошової
оцінки земель с. Мар’їне
-землі комерційного використання – Кф=
2,5
1) зона 99,1
-землі промисловості – Кф = 1,2
1) зона 47,57
-землі житлової забудови , транспорту ,
зв’язку –Кф= 1
1) зона 39,64
- землі громадського призначення Кф
=0,7
1) зона 27,75
- землі технічної інфраструктури Кф
=0,65
1) зона 25,77
- інші землі Кф= 0,5
1) зона 19.82
Кф=0,1
1)зона 3,96
------ Використання коштів, що надходять в
порядку відшкодування витрат
сільськогосподарського ,
лісогосподарського виробництва (60% від

2

05.03.2010

3

15.11.2010

4

30.12.2010

5

30.12.2010

порядку відшкодування
витрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва»
Про встановлення розміру
самооподаткування на 2010
рік на території Пузиківської
сільської ради та
затвердження положення
про механізм справлення та
порядок сплати коштів
самооподаткування
сільського населення
Про обмеження продажу
алкогольних напоїв у нічний
час на території
Пузиківської сільської ради
Про затвердження
Положення про туристичний
збір
Про затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

загальної суми втрат).

Виконком 05.03.2011

------

Механізм справляння та порядок сплати
коштів самооподаткування сільського
населення

Виконком 15.11.2011

------

Продаж алкогольних напоїв у нічний час
на території Пузиківської сільської ради

Виконком 30.12.2011

------

Виконком 30.12.2011

------

Ставки, механізм збору коштів від
туристичного збору (1% від бази
справляння збору)
Ставка податку на нерухоме майно, базою
оподаткування є житлова площа
об”єкта житлової нерухомості, 0,05
відсотка за 1 кв. метр житлової площі
об”єкта житлової нерухомості.
Взяти до уваги, що база оподаткування
об”єкта житлової нерухомості , що
перебуває у власності фізичної особи –
платника податку, зменшується : для
квартири 120 кв.метрів, та для житлового

6

30.12.2010

Про затвердження
Положення про збір за місця
для паркування
транспортних засобів

Виконком 30.12.2011

------

7

30.12.2010

------

8

22.03.2011

Про затвердження
Виконком 30.12.2011
положення про збір за
запровадження деяких видів
підприємницької діяльності
Про затвердження технічних Виконком 22.03.2012
документацій з нормативної
грошової оцінки землі
населених
пунктів села Пузикове та
села Махнівка Пузиківської
сільської ради.

9

22.12.2011

Про встановлення ставок Виконком 22.12.2012
єдиного
податку для фізичних осіб –
підприємців

------

1.

18.01.2011

------

будинку на 250 кв. метрів.
Ставки, механізм збору коштів за місця
паркування транспортних засобів. Ставка
збору за кожний день за 1 кв.м. площі
зем. Ділянки – 0,15 відсотка
мінім.зарплати
Ставка збору за провадження торгівельної
діяльності від 0,1 до 0,4% від м
Документація з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
Пузиківської сільської ради.
Затвердження базової
вартості одного кв.метра земельних
ділянок в с. Пузикове в розрізі 54,98 грн..
станом на 01.01.2011, с. Махнівка в
розмірі 33,42 грн станом на 01.01.2011
Ставки єдиного податку для фізичних
осіб підприємців. Для платників І групи –
10 відсотків від розміру мінім. Зарплати,
для платників ІІ групи – 20 відсотків від
розміру мінім.зарплати.

Івановоселищенська сільська рада
Про затвердження Положень
09.01.2013 термін Ставки, механізм збору коштів від
про місцеві податки і збори
Виконко
не
туристичного збору (1% до бази
м
настав справляння збору)
Ставки за провадження деяких видів
підприємницької діяльності від 0,02 до
0,4% від м.з.п.
Ставки податку на нерухоме майно,

2.

30.12.2011

3.

28.12. 2012

4.

28.12. 2012

5.

28.12. 2012

6.

18.04.2013

7.

12.12.2013

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців
Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
села Іванове Селище
Про затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель села
Демченки
Про затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель села
Ковнірівщина
Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури сіл
Івановоселищенської
сільської ради
Про внесення змін до
рішення сільської ради
№18-4/2011 від 18.01.2011 р.

Виконко
м
Виконко
м

відмінне від земельної ділянки (1%-2,7%
за 1 кв.м. від розміру мін.зарплати)
Ставки, механізм збору коштів за місця
для паркування транспортних засобів
за 1 кв.м. 0,15 % м. з. п.
09.01.2013 термін Ставки єдиного податку для фізичних
не
осіб – підприємців
настав 1 група - 10 % м.з.п.
2 група – 20 % м.з.п.
термін
термін Базова вартість 1 кв.м. земель села
не настав не
Іванове Селище – 78,65 грн.
настав

Виконко
м

термін
не настав

термін Базова вартість 1 кв.м. земель села
не
Демченки – 56,74 грн.
настав

Виконко
м

термін
не настав

термін Базова вартість 1 кв.м. земель села
не
Ковнірівщина -55,86 грн.
настав

Виконко
м

термін не
настав

Виконко
м

термін не
настав

термін Порядок пайової участі замовників у
не
розвитку інфраструктури сіл
настав Івановоселищенської сільської ради.
Розмір пайової участі від 1- до 10% заг.
кошт. вартості будівництва об»єкта
термін Внесено зміни до Положення про
не
податок на нерухоме майно, відмінне від
настав земельної ділянки

«Про затвердження
Положень про місцеві
податки і збори»
1

29.12.2010

2

13.10.2011

3

13.10.2011

1

24.04.2012

Фрунзівська сільська рада
Про
встановлення
та Фрунзівсь 24.05.2012
затвердження
місцевих ка
податків і зборів на території сільська
Фрунзівської сільської ради рада
у 2011 р

Про розгляд та
Фрунзівсь 13.10.2012
затвердження технічної
ка
документації з нормативної сільська
грошовоїоцінки
земель рада
с.Фрунзівка.
251 Про розгляд та
Фрунзівсь 13.10.2012
затвердження технічної
ка
9\20 документації з нормативної сільська
11 грошової оцінки земель рада
с.Сиротенки
Куп’єватівська сільська рада
Про розгляд та затвердження Куп’єваті
технічної документації з вська
250
9\20
11

1.Встановити на території Фрунзівської
сільської ради з 1 січня 2011 року такі
види місцевих податків і зборів:
- податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки (1% розміру
мін.зарплати);
- збір за місця для паркування
транспортних засобів (0,15% розміру
мін.зарплати);
- туристичний збір (0,1% розміру
мінімальної зарплати);
- збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності (0,02%-1,2%
розміру мін.зарплати) .
Базову вартість 1м2 земель с.Фрунзівка в
розмірі 47,84грн станом на 01.01.2011р

Базову вартість 1м2 земель с.Сиротенки в
розмірі 35,96 грн станом на 01.01.2011р;

Базова вартість 1 кв.м земель 46,8 грн.

2

24.04.2012

3

24.04.2012

4

27.12.2012

5

27.06.2013

нормативної
грошової
оцінки земель с.Манилівське
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної
грошової
оцінки земель с.Куп’євате
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної
грошової
оцінки земель с.Лукашівка
Про встановлення ставок
єдиного податку для ФОП

10.10.2013р
.

6.

1

30.01.2009

1

сільська
рада
Куп’єваті
вська
сільська
рада
Куп’єваті
вська
сільська
рада
Куп’єваті
вська
сільська
рада
Про розгляд та затвердження Куп’єваті
технічної документації з вська
нормативної
грошової сільська
оцінки земель с.Демидівка
рада
Про внесення змін до
Сільська
Положення про механізм
рада
справлення та порядок
сплати податку на нерухоме
майно,відмінне від земельної
ділянки на території
Куп»єватівської сільської
ради
Жуківська сільська рада
Про
затвердження Жуківська 16.01.2011
Положення про механізм сільська
справляння
та
порядок
рада
сплати
коштів

Базова вартість 1 кв.м земель 51,74 грн.

Базова вартість 1 кв.м земель 50,08 грн.

1 група – 10% розміру мін.зарплати, 2
група – 20% розміру мін.зарплати
Базова вартість 1 кв.м земель 67,90 грн.

Внесено
зміни
згідно
Податкового кодексу

09.01.2 Порядок сплати коштів
014
самооподаткування

діючого

2

30.01.2009

2

3

29.04.2009

3

4

02.03.2010

4

5

29.12.2010

5

6

16.11.2010

6

7

29.12.2010

7

8

29.12.2010

8

самооподаткування
сільського населення
Про встановлення плати
самооподаткування

Жуківська
сільська
рада
Про затвердження в новій Жуківська
редакції Положення «Про сільська
порядок сплати коштів, що
рада
надходять
в
порядку
відшкодування витрат с\г
виробництва»
Про встановлення ставок
Жуківська
земельного податку
сільська
рада

16.01.2011

09.01.2 Встановлення плати самооподаткування –
014
5 грн.

16.02.2011

Порядок використання коштів, що
надходять в порядку відшкодування
витрат с\г виробництва

16.02.2011

Про
організацію
та
проведення
оплачуваних
громадських
робіт
та
затвердження даних видів
робіт
Про обмеження продажу
алкогольних напоїв у нічний
час на території сільської
ради
Про встановлення норми
харчування на одну дитину в
день та батьківська плата за
харчування на одну дитину в
день
Про затвердження
Положення про туристичний

Жуківська
сільська
рада

16.02.2012

Ставки податку: с.Жуки – 12,79 грн\га,
с.Коломицівка – 13,44 грн\га, с.Павлівка –
14,08 грн\га, с.Жорняки – 14,72 грн\га,
с.Новлоселівка – 14,4 грн\га
Затвердити види робіт, які будуть
застосовуватися під час оплачуваних
громадських робіт

Жуківська
сільська
рада

16.02.2012

Торгівлю алкогольними напоями
проводити до 23 год.

Жуківська
сільська
рада

16.02.2012

Норма харчування – 9 грн за одну дитину,
батьківська плата за один день – 3 грн.

Жуківська
сільська

16.02.2012

1% від розміру мін.зарплати

9

29.12.2010

9

10

29.12.2010

10

11

29.12.2010

11

12

10.10.2011

12

13

12.03.2013

13

14

16.10.2013

14

збір
Про затвердження
Положення про збір
запровадження деяких видів
підприємницької діяльності
Про затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки
Про затвердження
Положення про збір за місце
паркування транспортних
засобів
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної
грошової
оцінки земель населених
пунктів сільської ради
Про встановлення граничних
розмірів пайової участі у
розвитку
і
створенні
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
населених
пунктів
Жуківської сільської ради
для замовників, які мають
намір
щодо
забудови
земельної ділянки
Про затвердження Програми
забезпечення
власним
житлом дітей-сиріт та дітей

рада
Жуківська
сільська
рада

16.02.2012

Ставка збору за запровадження
торгівельної діяльності 0,1% мін.зарплати

Жуківська
сільська
рада

16.02.2012

Ставка збору на нерухоме майно 0,05% за
1 кв.м житлової площі

Жуківська
сільська
рада

16.02.2012

0,15% розміру мін.зарплати

Жуківська
сільська
рада

12.09.2013

Базова вартість 1 кв.м земель с.Жуки –
47,82 грн, с.Коломицівки – 26,7 грн,
с.Павлівка – 35,7 грн., с.Новоселівка –
27,24 грн

Жуківська
сільська
рада

12.12.2013

Встановити граничні розміри пайової
участі: с\г вир-во-5%, промисловість –
6%, багатоквартирні житлові будинки –
2%, торгівля -5%. Побутові послуги
населенню-1%, видовищно-розважальні
заклади – 2%, охорона здоров»я – 5%,
спортивно-оздоровче призначення -1%,
інші -5%.

Жуківська
сільська
рада

Створення умов для реалізації прав дітейсиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування щодо забезпечення їх власним

позбавлених
піклування
1

21.03.2012

б/н

2

27.12.2012

б/н

батьківського

Заможненська сільська рада
Про затвердження проекту Заможнепоточних
індивідуальних нська
технологічних
нормативів сільська
використання питної води по рада
Заможненському
сільськогосподарському
комунальному господарству.

Про затвердження Правил Сільська
додержання тиші в гро- рада
мадських місцях на території

житлом.
Затверджено проект поточних ІТНВПВ
для Заможненського СКГ
Вихідні дані:
- населення, що обслу-говується – 430
чол;
- планова річна подача води – 24,160
тис.м3/рік;
протяжність
розпо-дільчих
водопровідних мереж – 3,800 км,
водоводів – 0,175 км;
- середній діаметр мереж – від 40 мм до
110 мм;
- середній вік мереж – 15 років;
- на водопровідній мережі встановлено 3
водорозбірних колонки
Пожежних гідрантів не має, РЧВ відсутні;
-На балансі 4 сверд-ловини;
- житлових будинках встановлено 195
засо-бів обліку води;
- скид стічних вод здійснюється у вигрібні ями;
- у господарстві працюють 4 працівни-ки
( 2 інженерно-тех-нічні та 2 робітники);
- на балансі 2 тран-спортні засоби, майстерня відсутня.
Затверджено Положення додержання
тиші в громадських місцях на території
ради (загальні положення; захищені

Заможненської
сільської
ради Глобинського району
Полтавської області.

3

27.12.2012

б/н

Про затвердження правил Сільська
утримання собак, котів та рада
хижих тварин на території
Заможненської
сільської
ради.

4

27.12.2012

б/н

Про встановлення ставок Сільська
єдиного податку для фі- рада
зичних осіб-підприємців на
території
Заможненської
сільської ради з 01.01.2013
року.

5

11.11.2010

6

25.03.2011

7

23.06.2011

Про обмеження
алкогольних напоїв
час
Про обмеження
алкогольних напоїв
час
Про встановлення
плати
на
водопостачання

об’єкти; рівні шуму для відповідного часу
доби; піротехнічні вироби побутового
призначення; вимоги до підприємств,
установ, організацій, фізичних осібпідприємців та громадян.
Затверджено Правила утримання собак,
котів та хижих тварин у населених
пунктах сільської
ради. ( Правила
поширюються
на
відносини,
що
виникають у зв’язку з утриманням тварин
та поводженням з ними фізичними та
юридичними особами незалежно від форм
власності та інших речових прав на них
на території сільської ради).
Встановлено ставки єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців по першій(
10% до мінімальної заробітної плати
встанов-леної на 01.01 звітного року) та
другій ( 20% до мінімальної заробітної
плати встановленої на 01.01 звітного
року) групах видів господарської діяльності відповідно до КВЕД-2010.

продажу Сільська
в нічний рада

10.10.2012

Обмежити продаж в зимовий період до 21
год

продажу Сільська
в нічний рада

15.01.2013

Обмежити продаж в літній період до 22
год

розміру Сільська
послуги рада

16.05.2013

Встановити тарифи за 1 куб.м.води в
місяць: для населення – 5,5 грн, для
суб’єктів господарювання – 8 грн.

8

22.03.2013

9

27.06.2013

10

27.06.2013

11

21.05.2013

1

29.12.2010

Заможненському СГКГ
Про затвердження ставок Сільська
земельного податку на 2013 рада
рік в розрізі населених
пунктів
Заможненської
сільської ради
Про розгляд та затвердження Сільська
технічної документації з
рада
нормативно-грошової оцінки
земель с.Глибоке
Про розгляд та затвердження Сільська
технічної документації з
рада
нормативно-грошової оцінки
земель с.Глушкове Друге
Про пайову участь
Сільська
замовників у розвитку
рада
інфраструктури сіл
Заможненської сільської
ради
Погребівська сільська рада
Про затвердження положе- Погребівс 29.12.2011
ння про механізм
ька
справляння та порядок спла сільська
ти збору за провадження
рада
деяких видів
підприємницької діяльності

Затверджено ставки земельного податку
згідно нової нормативної грошової оцінки
та коефіцієнту індексації 3,2 на 2013 рік
за 1 га, та коефіцієнту 1,756 по селах
Заможне, Глибоке, Глушкове Друге, рілля
(земельні частки паї).
Базова вартість 1 кв.м. землі 46,94 грн.

Базова вартість 1 кв.м. землі 48,24 грн.

Будівництво- до 10% загальної вартості
для нежитлових будівель та до 4% - для
житлових будівель

Ставка
збору за
провадження
торгівельної
діяльності
(крім
провадження торгівельної
діяльності
нафтопродуктами,
скрапленим та
стиснутим
газом із застосуванням
пістолетних
паливно-роздавальних
колонок
на
стаціонарних,
малогабаритних
і
пересувних
автозаправочних станціях, заправних

2

03.12.2013

Про внесення змін до
положення
про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки

Погребівс
ька
сільська
рада

пунктах ) та діяльності з надання
платних послуг встановлюється в сумі
0,1 розміру
мінімальної
заробітної
плати .
Ставка
збору
за провадження
торгівельної
діяльності
нафтопродуктами, скрапленим
та
стиснутим газом
на
стаціонарних,
малогабаритних
і
пересувних
автозавправочних станціях, заправних
пунктах встановлюється в сумі 0,4
розміру мінімальної заробітної плати .
Ставка податку за 1 кв. метр житлової
площі для квартир, житлова площа яких
не перевищує 240 кв. метрів та житлові
будинки площа яких не перевищує
500 кв. метрів – 1 відсоток мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового ) року
Ставка податку за 1 кв. метр житлової
площі для квартир, житлова площа
яких
перевищує 240 кв. метрів та
житлових будинків, житлова площа
яких перевищує 500 кв. метрів - 2,7
відсотка розміру мінімальної заробітної
плати , встановленої законом на 1
січня звітного (податкового ) року. 1% для платника, який має у власності житло,
сумарна площа якого не перевищує 740
кв.м, 2,7% - для платника, який має у
власності житло, сумарна площа якого
перевищує 740 кв.м

3.

29.12.2010

Про затвердження
положення
про збір за місця для паркування транспортних
засобів

Погребівс
ька
сільська
рада

29.12.2011

4.

29.12.2010

Про затвердження
положення
про туристичний збір

Погребівс
ька
сільська
рада
Про розгляд та
Погребівс
затвердження технічної
ька
документації з нормативної сільська
грошової оцінки земель с. рада
Погреби
Про розгляд та
Погребівс
затвердження технічної
ька
документації з нормативної сільська
грошової оцінки земель с. рада
Канівщина
Про встановлення ставок
Погребівс
єдиного податку для
ька
фізичних осіб –
сільська
підприємців на території
рада
Погребівської сільської
ради з 01.01.2013

29.12.2011

5.

30.11.2011

6.

30.11.2011

7

07.12.2012

30.11.2012

Ставка
збору
за
кожний
день
провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних
засобів у
гривнях за 1 кв. метр площі земельної
ділянки, відведеної для організації та
провадження такої діяльності у розмірі
– 0.15 відсотка мінімальної заробітної
плати установленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року .
Ставка в розмірі 1
відсотка до
вартості усього періоду проживання
(ночівлі ) за вирахуванням податку на
додану вартість
Затвердження базової вартості одного
кв. метра земельних ділянок в с.
Погреби в розмірі 40,54 грн. станом на
01.01.2011 р.

30.11.2012

Затвердження базової вартості одного
кв. метра земельних ділянок в с.
Канівщина в розмірі 25,82 грн. станом
на 01.01.2011 р.

09.12.2013

Для платників 1 групи – 10 відсотків від
розміру мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового ) року .
Для платників 2 групи – 20 відсотків від
розміру мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового ) року

8

07.12.2012

9

03.12.2013

10

02.08.2013

1

27.03.2009

2

29.12.2010

Про обговорення ст. 24
Закону України “ Про
забезпечення санітарного
та епідемічного
благополуччя
населення “
(затверджено правила
додержання тиші на
території Погребівської
сільської ради
Про встановлення розміру
внесків по
самооподаткуванню та
їх використання
по Погребівській сільській
раді в 2014 році

Погребівс
ька
сільська
рада

09.12.2013

Погребівс
ька
сільська
рада

Про затвердження тарифів
Погребівс
на водопостачання
ька
Погребівського
сільська
комунального господарства рада
Пустовійтівська сільська рада
Про затвердження в новій Сільська
27.03.2010
редакції Положення «Про
рада
використання коштів, що
надходять
в
порядку
відшкодування витрат с\г і
лісогосподарського
виробництва»
Про встановлення податків Сільська
29.12.2011

Забезпечення
прав
та
законних
інтересів громадян щодо отримання
тиші на захищених об’єктах та інших
місцях громадського користування

Встановлено
розмір
внеску
по
самооподаткуванню по Погребівській
сільській раді на 2014
рік : - для
громадян , які мають житлові будинки
і
земельні ділянки
на території
Погребівської сільської ради – 10 (десять
) грн.
Тариф на 1 людину - 15 грн\місяць

Використання коштів, що надходять в
порядку відшкодування витрат с\г і
лісогосподарського виробництва (60% до
місцевого бюджету).

Механізм справляння та порядок сплати

3

16.11.2010

4

29.12.2010

5

29.12.2010

6

29.12.2010

7

29.12.2010

8

17.03.2011

та зборів та затвердження
Положення про механізм
справляння
та
порядок
сплати місцевих податків
Про обмеження продажу
алкогольних напоїв у нічний
час
Про
затвердження
Положення про збір та
запровадження деяких видів
підприємницької діяльності
Про затвердження
Положення про туристичний
збір
Про
затвердження
Положення про податок на
нерухоме
майно,
яке
відмінне
від
земельної
ділянки

рада

коштів самооподаткування сільського
населення: працюючі – 5 грн., пенсіонери
– 2 грн.

Сільська
рада

16.11.2011

Сільська
рада

29.12.2011

Сільська
рада

29.12.2011

1% до бази справляння збору

Сільська
рада

29.12.2011

Про
затвердження Сільська
Положення про збір та місця
рада
для
паркування
транспортних засобів
Про затвердження технічних Сільська
документацій з нормативної
рада

29.12.2011

Ставка податку на нерухоме майно ,базою
оподаткування є житлова площа об’єкта
житлової нерухомості, 0,05відсотка за 1
кв.м. житлової площі об’єкта житлової
нерухомості. Взяти до уваги,що база
оподаткування
об’єкта
житлової
нерухомості,що перебуває у власності
фізичної
особи
–
платника
податку,зменшується для квартири 120
кв.м. -0,05 % та для житлового будинку
на 250 кв.м.- 1%
За кожен 1 кв.м площі земельної ділянки
– 0,15% мін.зарплати.

17.03.2012

Встановлено обмеження
продажу
алкогольних напоїв у нічний час після 22
год.
Ставка
збору
за
запровадження
торгівельної діяльності від 0,1 до 0,4 від
м.з.п.

Базова вартість 1 кв.м земельної ділянки в
с.Пустовійтове
–
44,13
грн.,
в

9

1

30.11.2011

10.01.2011

2

29.12.2011

3

01.11.2012

4

01.11.2012

грошової оцінки землі сіл
Пустовійтове, Балабушині
Верби.
Про встановлення ставок Сільська
єдиного податку для ФОП
рада

с.Балабушині Верби – 34,44 грн.

27.12.2012

Горбівська сільська рада
Про затвердження місцевих Горбівськ 27.12.2012
податків і зборів на території а сільська
Горбівської сільської ради
рада

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб - підприємців
Про затвердження технічної
документації по нормативно
грошовій оцінці с. Горби
Глобинського району
полтавської області
Про затвердження технічної
документації по нормативно
грошовій оцінці с. Сидори

Горбівськ
а сільська
рада
Горбівськ
а сільська
рада
Горбівськ
а сільська
рада

27.12.2012

Для платників 1 гр.- 10% від розміру
мін.зарплати, для платників 2 гр.- 20% від
розміру мін.зарплати.
- податок на нерухоме майно (
житлова пл.. будиків не перевищує
500 кв.м – 1% мін зароб. плати).
- Збір за місця для паркування
транспортних засобів (за кв.м.за
кожний день -0,15 % мін зароб.
плати).
- Збір за впровадження деяких видів
підприємницької діяльності
- ( торгівельна діяльність - 0,1 % мін
зароб. плати).
- Туристичний збір (1% до бази
справляння збору).
Обсяг доходу яких не перевищує
протягом календарного року 150000 грн.
– 10% мін зароб. плати
Середня базова вартість земель в розмірі
41,48 грн/м2 станом на – с. Горби
01.01.2011 року.
Середня базова вартість земель в розмірі
40,28 грн/кв.м станом на 01.01.2011 року.
– с. Сидори

5

01.11.2012

6

15.04.2013

7

27.12.2012

8

05.06.2013

9

27.11.2013

Глобинського району
полтавської області
Про затвердження технічної
документації по нормативно
грошовій оцінці с. Білоусівка
Глобинського району
полтавської області
Про затвердження
земельного податку з
громадян на території
населених пунктів
Горбівської сільської ради

Про внесення змін до
рішення 11
сесії 6 скликання від
29.12.2011 року «Про
встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб
підприємців.
Про затвердження ставки
податку юридичних осіб по
Горбівській сільській раді.
Про доповнення в
«Положення про механізм
справляння та сплати
податку на нерухоме майно
відмінне від земельної

Горбівськ
а сільська
рада

Середня базова вартість земель в
розмірі 34,88 грн /м2 станом на
01.01.2011 року. – с. Білоусівка

Горбівськ
а сільська
рада

с.Горби: землі житлової забудови – 38,99
грн, для ведення ОСГ – 46,79 грн; рілля –
24,98 грн.
с.Сидори: землі житлової забудови –
37,06 грн, для ведення ОСГ – 44,47 грн;
рілля – 25,1 грн.
с.Білоусівка: землі житлової забудови –
34,88 грн, для ведення ОСГ – 41,86 грн;
рілля – 23,45 грн.
Зміна Класифікаціі видів економічної
діяльності (КВЕД 2010)

Горбівськ
а сільська
рада

Горбівськ
а сільська
рада
Горбівськ
а сільська
рада

-----

------

Ставка податку юридичних осіб в межах
3% від нормативно – грошової оцінки
земельної ділянки (господарський двір).
Для фізичних і юридичних осіб за 1 кв.м
житлової нерухомості для різних видів
об»єктів ставка податку становить:
-1% житлова площа яких не перевищує
740 кв.м

ділянки»

1

30.12.2010

2,7 % житлова площа яких перевищує
740 кв.м
Обознівська сільська рада
виконком 30.12.2011

Про встановлення на
території сільської ради
місцевих податків і зборів з
фізичних та юридичних осіб
та затвердження Положень

-

Встановлено з 01.01.2011 року наступні
податки і збори:
- податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, ставка податку: за 1
кв.м. житлової площі об’єкта житлової
нерухомості складає: 1) 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 на
1 січня звітного податкового року
2) 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 на 1 січня звітного
податкового року;
- Збір за місця для паркування
транспортних засобів, ставка збору за 1
кв.м. площі земельної ділянки відведеної
для організації такої діяльності у розмірі
– 0,05% мінімальної заробітної плати;
- Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності, ставки збору
від 0,1% до 0,4% мінімальної заробітної
плати;
- Туристичний збір, ставка збору – 0,5%
до бази справляння збору

2

14.04.2011

Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
населених пунктів
с.Обознівка, с.Жовтневе,
с.Новий Виселок,
с.Гуляйполе, с.Багни
Обознівської сільської ради

Виконком 16.04.2012

-

3

22.12.2011

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців з
01.01.2012 р.

Виконком 24.12.2012

-

4

22.12.2011

Про затвердження Порядку
пайової участі замовників у
розвитку інфраструктури сіл
Обознівської сільської ради

Виконком 24.12.2012

-

5

29.05.2012

Про затвердження тарифів
на водопостачання в
с.Обознівка, с.Жовтневе,
с.Новий Виселок
Глобинського району
Полтавської області

Виконком

-

29.05.2013

Документація з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
Обознівської сільської ради.
Затвердження базової вартості 1 кв.м
земель:
- с.Обознвка – 46,53 грн.;
- с.Жовтневе - 44,74 грн.;
- с.Новий Виселок – 45,67 грн.;
- с.Гуляйполе – 35,09 грн.;
- с.Багни – 28,48 грн.
Ставки єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців з 01.01.2012 року
І група – 10% від мінімальної заробітної
плати на 1 січня звітного податкового
року,
ІІ група – 20% від мінімальної заробітної
плати на 1 січня звітного податкового
року
Визначення Порядку пайової участі
замовників у розвитку інфраструктури сіл
Обознівської сільської ради, розмірів та
строків сплати пайової участі. Розміри:
не більше 10%
Тарифи на водопостачання в с.Обознівка,
с.Жовтневе, с.Новий Виселок
Глобинського району Полтавської області
за 1 м.куб. використаної води:
- для населення – 5,90 грн.;
- для бюджетних організацій – 5,90
грн.;
- для інших організацій – 14,50 грн.

1.

25.09.2007

2.

27.05.2008

3.

30.12.2010

4.

30.12.2010

5.

6.

7.

30.12.2010

30.12..2010

26.01.2012

Пирогівська сільська рада
Виконко
01.08.2009
м

Про затвердження
Положення про
використання коштів, що
надходять від забудовників
на розвиток соціальної ,
інженерно-транспортної
інфраструктури
Пирогівської сільської ради
Про обмеження продажу
алкогольних напоїв у нічний
час на території
Пирогівської сільської ради
Про затвердження
Положення про
туристичний збір
Про затвердження
Положення про збір за
провадження деяких
видів підприємницької
діяльності
Про затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
Про затвердження
Положення про збір за місця
для паркування
транспортних засобів
Про затвердження технічної

Виконко
м
Виконко
м
Виконко
м

Виконко
м

Виконко
м
Виконко

01.07.
2012

Використання коштів, що надходять від
забудовників на розвиток соціальної,
інженерно-транспортної інфраструктури
Пирогівської сільської ради (0,25%-5%
від вартості будівництва)

01.04. Продаж алкогольних напоїв у нічний час
2013 на території Пирогівської сільської ради
до 20 год у вихідні та святкові дні, до 22
год – інші дні.
01.08.2012 термін Ставки, механізм збору коштів від
не
туристичного збору – 1% до бази
настав справляння збору
01.08.2012 термін Ставки за провадження деяких видів
не
підприємницької діяльності
настав від 0,02 до 0,4% від м.з.п.
01.05.2010

05.06.2012 термін Ставки податку на нерухоме майно,
не
відмінне від земельної ділянки – 1% для
настав житла до 240 та 500 кв.м., 2,7% для житла
понад 240 та 500 кв.м.
01.08.2012 термін Ставки, механізм збору коштів за місця
не
для паркування
настав транспортних засобів
за 1 кв.м. 0,05 % мін зарплати.
01.08.2012 термін Документація з нормативної грошової

8.

29.12.2011

9

24.04.2013

10

24.04.2013

11

22.05.2013

документації з
нормативної грошової
оцінки земель населених
пунктів Пирогівської
сільської ради
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців

м

не
оцінки земель населених пунктів
настав Пирогівської сільської ради Ьазова
вартість 1 кв.м-в с.Пироги – 48,92 грн, в
с.Яроші – 48,6 грн.
01.08.2012

Виконко
м

термін Ставки єдиного податку для фізичних
не
осіб – підприємців
настав 1 група - 10 % м.з.п.
2 група - 20 % м.з.п.
-Затверджені Правила утримання тварин
жителями сіл

Про затвердження Правил
Виконко утримання тварин жителями м
сіл Пирогівської сільської
ради
Про затвердження Правил
Виконко Затверджені Правила благоустрою
благоустрою території сіл
м
території сіл
Пирогівської сільської ради
Про створення адмінкомісії
Виконко Затверджено склад адмінкомісії та
та затвердження Положення
м
Положення про сфери її діяльності
про адмінкомісію
Петрівська сільська рада
Про розгляд та затвердження Виконко
термін Базова вартість 1 кв.м.зем.ділянки в
технічної документації з
м
06.11.2012 не
с.Петрівка – 50,94 грн
нормативної грошової
настав
оцінки земель с.Петрівка

1.

19.10.2011

2.

19.10.2011

Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель с.Турбаї

Виконко
м

3.

30.12.2011

Про встановлення ставок

Виконко

термін Базова вартість 1 кв.м. зем ділянки в
06.11.2012 не
с.Турбаї – 34,1 грн
настав

06.11.2012

термін Ставки єдиного податку для фізичних

4.

15.06.2012

5

16.05.2013

1.

28.10.2011

2.

27.12.2012

єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців

м

Про встановлення
граничних розмірів пайової
участі у розвитку і
створенні інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури населених
пунктів Петрівської
сільської ради для
замовників,які мають намір
щодо забудови земельної
ділянки,реконструкції
раніше забудованих
об’єктів
Про затвердження норм
водоспоживання у селах
Петрівка та Турбаї

Виконко
м

Виконко
м

не
осіб – підприємців
настав 1 група - 10 % м.з.п.
2 група - 20 % м.з.п.
10.06.2013 термін Пайова участь замовників у розвитку
не
інфраструктури сіл
настав Петрівської сільської ради. Розмір
податку від 0,5- до 10%

-

Манжеліївська сільська рада
Про затвердження тарифів
Виконком 29.10.2012
на водопостачання
сільськогосподарського
комунального підприємства
”Промінь”
Про встановлення місцевих
27.12.2013
податків і зборів на території Виконком
Манжеліївської сільської

-

Норми: для населення – 30-160 л\добу,
для худоби – 0,8-65 л\добу, для школярів 15 л\добу, для працівників сільради – 12
л\добу , інші працівники – 12-25 л\добу.
Встановити тарифи за послуги
водопостачання на один місяць : на одну
людину постійно проживаючі -15 грн
за ВРХ- 5 грн;
за господарство-5 грн
1м3для населення-5.90 грн
за 1м3 для організацій - 8.00 грн.
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки – для квартир, житлова
площа не перевищує 240 кв.м., та

ради Глобинського району
Полтавської області

3.

4.

5.

27.12.2012

27.12.2012

27.12.2012

6.

01.07.2013

7.

01.10.2013

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців
на території Манжеліївської
сільської ради Глобинського
району
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель с. Манжелія
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель с. Ламане
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель с. Вітки
Про внесення змін в рішення
26 сесії 6 скликання від

27.12.2013
Виконком

27.12.2013

Базова вартість 1 кв.м. земель 58.26 грн.
станом на 01.01.2012 р.

27.12.2013

Базова вартість 1 кв.м. земель 42.76 грн.
Станом на 01.01.2012 р.

Виконком

Виконком

житлових будинків не перевищує 500
кв.м. – 1% від мінімальної заробітної
плоти;для квартир площа перевищує 240
кв.м.. житлових будинків перевищує 500
кв.м. – 2,7% від мінімальної з/п; збір за
місця паркування транспортних засобівза 1 кв.м. зем.ділянки 0,15% від
мінімальної з/п; туристичний збір - 1% до
бази справляння; збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності
– від 0,1% до 1,2% розміру мін.з/п
Ставка податку для першої групи
господарської діяльності – у межах від 1
до 10% розміру мінімальної з/п; ставка
податку для другої групи - у межах від 2
до 20% розміру мінімальної з/п

Виконком

Базова вартість 1 кв.м. земель 50,86 грн.
станом на 01.01.2013 р.

Виконком

Базова вартість 1 кв.м. земель 52,62 грн.
станом на 01.01.2013 р.

1.

30.12.2010

-

2

23.05.2012.

-

3

28.12.2012.

-

4

23.05.2012

-

01.07.2013 «Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель с.
Вітки».
Федорівська сільська рада
Про запровадження місцевих Федорівсь 30.12.2011
податків і зборів на території
ка
Федорівської сільської ради
сільська
рада

Про затвердження
Федорівсь
земельного пордатку на
ка
2012р. по с.Федорівка,
сільська
с.Попівка, с.Лубенщина
рада
Про встановлення ставок
Федорівсь
єдиного податку для фіз.
ка
осіб – підприємців з
сільська
01.01.2013р. згідно КВЕД
рада
2010
Про розгляд та затвердження Федорівсь
технічної документації з
ка
нормативної
грошової сільська
оцінки
земель
сіл
рада
Федорівської сільської ради

Встановити на території сільської ради з
01.01.2011р. за місця для паркування
транспортних засобів ( за 1 кв.м. 0,1 %
мін. зароб. плати), туристичний збір ( 1%
до вартості усього періоду проживання),
податок на нерухоме майно ( за 1 кв.м.
жит.площі, для квартир жит.площа яких
не перевищує 240 кв.м.та жит. Будинків,
жит.площа яких не перевищує 500 кв.м.,
1% від. мін. зароб. плати.
Погодити показники грошової оцінки
земель в с.Федорівка, с.Попівка,
с.Лубенщина – 0,01% від нормативногрошової оцінки земель.
Встановити ставки єдиного податку для
фіз..осіб-підприємців з 01.01.2013р. згідно
КВЕД 2010. 1 гр.- 10%, 2 гр.- 20%
Базова вартість 1 кв.м. земель с.Федорівка
– 55, 48 грн. , с.Попівка – 49,74 грн.

ГЛОБИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Леніна, 281, м. Глобине, 39000, тел.(05365) 24-5-09, (факс) (05365) 24-6-96
E-mail: globino_rda@adm-pl.gov.ua, Web:http://www.adm-pl.gov.ua/globyn/ua, Код ЄДРПОУ 04057310
_17.01.2014____№___2720\01-39____

на №___________від 05.12.2013_______

Департамент економічного
розвитку облдержадміністрації
На виконання п.9 рішення колегії Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації від 05.12.2013 Глобинська
райдержадміністрація надсилає Реєстр діючих регуляторних актів по
територіальних громадах району станом на 01.01.2014.
Додаток: на 60 арк..
.
Перший заступник
голови райдержадміністрації

24107

(підпис)

В.В.Бондарь

