Перелік діючих регуляторних актів в Гребінківському районі станом на 01.04.2014 року
№
п/п

Дата
прийняття
регуляторног
о акта

№ РА

Назва регуляторного
акта

1

Розробник РА

Дата проведення
відстеження
результативності РА
повторне періодичне

21.07.2006 р.

Рішення 2
сесії
V скликання

«Про затвердження
тарифів на послуги
водовідведення та водопостачання, що надає
Гребінківське будівельномонтажне експлуатаційне
управління»

Гребінківська
міська рада

2007рік

2009 рік

2

23.08.2006 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 602

«Про затвердження
розмірів квартирної плати
та тарифів на житловокомунальні послуги, що
надає Гребінків-ський
комбінат комунальних
підприємств»

Гребінківська
міська рада

2007 рік

2009 рік

3

01.12. 2008 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 837

«Про встановлення
тарифів на послуги з
утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій, що надає
Гребінківське будівельно-

Гребінківська
міська рада

2009 рік

2011 рік

Короткий зміст
регуляторного акта (із
зазначенням конкретного
розміру, ціни/тарифу,
місцевого податку та інше).
Тариф на послуги для
населення водовідведення 1.90
грн/ куб.м; тариф на
водопостачання – 2.23 грн/
куб.м; тариф для інших
споживачів водовідведення –
3.10 грн/куб.м,
водопостачання 3.02 грн/куб.м
Вивезення сухого сміття для
населення – 23.24 грн/куб.м,
вивезення рідких нечистот –
26.54 грн/куб.м; вивезення
сухого сміття для інших
споживачів – 40.62 грн/куб.м,
рідких нечистот 45.46
грн/куб.м
Послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових
тери-торій (без
внутрішньобудинкового
обладнання) – 0.80 грн/кв.м.
загальної площі квартири, з

4

01.12.2008 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 838

5

15.09. 2011 р

Рішення
виконавчого
комітету
№ 505

6

15.09. 2011 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 504

7

05.07. 2012 р.

Рішення 10ї
сесії VI
скликання

монтажне експлуатаційне
управління 8 Південної
залізниці
«Про встановлення
тарифів на послуги з
утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій, що надає
Гребінківський комбінат
комунальних підприємств

Гребінківська
міська рада

2009 рік

2011 рік

«Про встановлення тарифу наГребінківська
обстеження димових та вентиміська рада
ляційних каналів Гребінківським комбінатом комунальних підприємств»
«Про затвердження тарифів Гребінківська
на надання ритуальних послуг
міська рада
Гребінківським комбінатом
комунальних підприємств»

2012 рік

2014 рік

2012 рік

2014 рік

«Про встановлення місцевихГребінківська
податків і зборів на територіїміська ради
міста Гребінка з 01.01.
2013 року»

2013 рік

2014 рік

внутрішньобудинковим
обладнанням – 0.90 грн/кв.м
загальної площі квартири
Послуги зутримання будинків
і споруд та прибудинкових
терто-рій без
внутрішньобудинкоаого
обладнання -0.46 грн/кв.м
загальної площі квартири, з
внутрішньобудинковим
обладнанням (одноповерхові)
– 0.65 грн./кв.м загальної
площі квартири, будинки не
обладнані ліфтом 2-х – 5-ти
поверхові –
0.88 грн/кв.м
Тариф на обстеження димових
та вентиляційних каналів –
45.72 грн. в т.ч. ПДВ
Тариф на копання могили в
зимовий період – 786.35 грн.,
тариф на копання могили в
літній період – 629.08 грн.,
тариф на копання могили
механізованим способом –
401.96 грн., тариф на роботу
авто катафалка ПАЗ-32054 175.59 грн/год
Ставки податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки за 1кв.м.: квартира,
житлова площа якої не
перевищує 240 кв.м. – 0.3%

8

28.11. 2012 р.

Рішення 14ї
сесії VI
скликання

«Про встановлення мінімаль-Гребінківська
ної вартості місячної оренди міська рада
1(одного) квадратного метра
загальної площі нерухомого
майна фізичних осіб у
м. Гребінка на
01.01.2013р.»

2013 рік

2015 рік

розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої станом на
01 січня звітного року,
житловий будинок, житлова
площа якого не перевищує 500
кв.м – 0.3%. Ставка
туристичного збору 1% за
період проживання
(ночівлю).Ставки єдиного
податку для фізичних осіб –
підприємців на календарний
місяць для першої групи від
4% до 10% від мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
року, для другої групи від 6%
до 20%, для третьої групи у
розмірах 3 і 5 відсотків
доходу. Ставки збору за
провадження торговельної
діяльності та діяльності з
надання послуг на
календарний місяць 0.2% 0.4% розміру мінімальної
заробітної плати (згідно
додатків).
Мінімальна вартість місячної
оренди одного кв.м загальної
площі нерухомості для
фізичних осіб на території іста
Гребінка становить – 3.91 грн.,
для виробничої діяльності –
5.87 грн., для комерційної
діяльності – 7.82 грн., для
проживання фізичних осіб –

9

26.12. 2012 р.

Рішення 15ї
сесії VI
скликання

«Про затвердження Правил Гребінківська
додержання тиші на територіїміська рада
м. Гребінка»

-

10

02.01. 2013 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 2

«Про встановлення плати за Гребінківська
розміщення відходів на
міська рада
полігоні твердих побутових
відходів м. Гребінка»

-

11

02.01. 2013 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№1

«Про встановлення плати за Гребінківська
користування сауною кому- міська рада
нального підприємства
«Спортивний комплекс
м. Гребінка»

-

12

02.01. 2013 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№4

«Про встановлення плати за Гребінківська
користування ковзанкою
міська рада
комунального підприємства
«Спортивний комплекс
м.Гребінки»

-

13

02.01. 2013 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 3

«Про встановлення плати за Гребінківська
користування легкоатлетич- міська рада
ним манежем комунального
підприєства «Спортивний
комплекс м. Гребінка»

-

3.91 грн.
Забезпечення прав і законних
інтересів громадян щодо
додержання тиші на території
міста, в громадських місцях,
відвернення і зменшення
шкідливого впливу шуму на
здоров’я населення,
впорядковуються заходи з
використанням салютів,
феєрверків та інших
вибухових речовин.
Плата за розміщення відходів
на полігоні твердих побутових
відходів: промислові відходи –
10.00 грн/куб.м, побутові
відходи – 10.00 грн/куб.м
Плата за користування
сауною: відвідувачам по
абонементах 30 грн за одне
відвідування, відвідувачам без
абонементів -35 грн за одне
відвідування.
Плата за користування
ковзанкою: дітям шкільного
віку – 5.00 грн за день,
дорослим – 10.00 грн/день,
дітям дошкільного віку –
безкоштовно.
Плата за користування легкоатлетичним манежем:
мешканцям міста Гребінка та
Гребінківського району – 6.00
грн за 2 години, для інших
відвідувачів – 10.00 грн за 2

години.
Тариф на послуги
централізованого опалення для бюджетних
установ та інших споживачів
(крім населення): за 1 кв.м
опалювальної площі в
опалювальний період 38.28
грн, за 1Гкал – 1260.10 грн
Збільшення надходжень до
бюджету сільської ради

14

14.01. 2013 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 5

«Про встановлення тарифу наГребінківська
послуги централізованого міська рада
опалення, що надаються
Гребінківським комбінатом
комунальних підприємств»

-

15

11.07.2012
року

19 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних
осібпідприємців з 1 січня 2013
року

Березівська
сільська рада

-

16

11.07.2012
року

19 сесія 6
скликання

Березівська
сільська рада

-

Збільшення надходжень
бюджету сільської ради

до

17

13.07.2011
року

6 сесія 6
скликання

Березівська
сільська рада

-

Збільшення надходжень
бюджету сільської ради

до

18

28.12.2012
року

22 сесія 6
скликання

Березівська
сільська рада

-

Захист
населення
шкідливого впливу шуму

від

19

18.01.2013
року

№ 1/3

Про встановлення ставок
збору за провадження
торговельної діяльності з
надання платних послуг
Про встановлення ставок
податку на
нерухоме
майно
відмінне
від
земельної ділянки
Про правила додержання
тиші в населених пунктах
і громадських місцях
сільської ради
Про встановлення розміру
плати за харчування дітей
в ДНЗ «Ромашка» на 2013
рік

Березівська
сільська рада

-

Забезпечення
якісного
харчування дітей в ДНЗ

20

28.12.2012
року

22 сесія 6
скликання

Про
затвердження
методики
визначення
мінімальної
суми

Березівська
сільська рада

-

Збільшення надходжень
бюджету сільської ради

до

21

04.07.2012р.

22

04.07.2012 р.

орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб
на
території
Березівської
сільської
ради
15сесія Про місцеві податки та
Сербенівська
6 скликання збори.
сільська рада

15сесія 6
скликання

23

04.07.2012р.

Про встановлення ставок
збору за провадження
торгівельної діяльності та
діяльності з надання
платних послуг.

15сесія Про встановлення ставок
6 скликання єдиного податку для
фізичних осібпідприємців з 1 січня
2013року.

-

Сербенівська
сільська рада

-

Сербенівська
сільська рада

-

Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування, а також
сприяння соціальноекономічного розвитку сіл
сільської ради.
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості, послаблення
величини витрат суб’єктів
господарювання, що є однією
із частин формування цін і
тарифів, запобігання збитків
суб`єктів господарювання які
працюють у сільській
місцевості та розширення
надання послуг сільському
населенню .
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості, послаблення
величини витрат суб’єктів
господарювання, що є однією
із частин формування цін і
тарифів, запобігання збитків
суб`єктів господарювання які
працюють у сільській
місцевості та розширення
надання послуг сільському

населенню .

24

04.07.2012р.

15сесія Про встановлення ставок
6 скликання податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки

Сербенівська
сільська рада

-

25

28.12.2012р.

19сесія Про затвердження
6 скликання методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Сербинівської сільської
ради.

Сербенівська
сільська рада

-

26

28.12.2012р.

Сербенівська
сільська рада

-

Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування

27

28.12.2012 р.

19сесія Про встановлення
6 скликання батьківської плати за
харчування дітей в
дитячому дошкільному
закладі « Малятко» в
2013 році.
19сесія 6
Про затвердження
скликання
Програми зайнятості
населення Сербинівської
сільської ради на 2013 рік.

Сербенівська
сільська рада

-

28

10.07.2012р

З метою соціального захисту
незайнятих громадян,
відповідно до Закону України
“Про загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування на випадок
безробіття” заплановані
активні заходи сприяння
зайнятості.
Встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб –

12 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок
єдиного податку для

Рудківська
сільська рада

-

Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування, а також
сприяння соціальноекономічного розвитку сіл
сільської ради.
Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування

29

10.07.2012р

рішення №1

фізичних осіб підприємців
з 01.01.2013р.

12 сесія 6
скликання
рішення №4

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

Рудківська
сільська рада

-

підприємців ( з розрахунку на
календарний місяць), які не
використовують працю
найманих осіб, здійснюють
виключно роздрібний продаж
товарів з торговельних місць
на ринках, або проводять
господарську діяльність з
надання побутових послуг
населенню і обсяг доходів
яких протягом календарного
року не перевищує 150000грн,
в межах від 6 до 20 відсотків
від мінімальної заробітної
плати, встановленої законом
на 01.01 податкового року, в
залежності від виду
діяльності.
Встановлення ставок податку
на нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки-для
фізичних та юридичних осіб в
тому числі нерезидентів, які є
власниками об'єктів житлової
нерухомості сільської ради:
1) квартира, житлова площа
якої не перевищує 240м2 0,3% ставки податку за 1м2
від мінімальної з/п,
встановленої станом на 01.01
податкового року, але з
урахування пільги зі сплати
податку зменшеної для
квартири на 120м2 ;
2) житловий будинок, житлова

30

10.07.2012р

12 сесія 6
скликання
рішення №5

Про встановлення збору
запровадження
торговельної діяльності та
діяльності з надання
платних послуг на 2013р.

Рудківська
сільська рада

-

31

10.07.2012р.

12 сесія 6
скликання
рішення №9

Про затвердження
положення про
туристичний збір на 2013р

Рудківська
сільська рада

-

площа якого не перевищує
500м2 – 0,3%0,3% ставки
податку за 1м2 від
мінімальної з/п, встановленої
станом на 01.01 податкового
року, але з урахування пільги
зі сплати податку зменшеної
для житлового будинку на
250м2
Встановлення ставок збору за
провадження торгівельної
діяльності незалежно від
місцезнаходження пункту
продажу товарів та
асортименту товарів з
розрахунку на календарний
місяць в таких розмірах від 0,1
до 04 від мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 01.01.2013р. в
залежності від виду
торгівельної діяльності.
Ставка збору за провадження
торгівельної діяльності із
придбанням пільгового
торгового патенту – 0,05
розміру мін. з/п щорічно.
Положення ж обов'язковим
для виконання юридичними та
фізичними особами –
підприємцями, громадянами
України, іноземцями а також
особами без громадянства, які
надають та отримують
послуги з тимчасового

проживання. Ставка
встановлюється у розмірі 1%
до бази справляння збору (
вартість усього періоду
проживання(ночівлі) без
урахування вартості
харчування, побутових послуг,
телефонних рахунків, та ін.
передбачене даним
положенням).
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,
мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного
метра загальної площі
нерухомості при передачі в
оренду на території сільської
ради, складає 3,71 грн. – для
проживання фізичних осіб;
11,13грн. – іншої комерційної
діяльності;
7,42грн.- використання об'єкта
нерухомого майна у разі його
використання для
провадження виробничої
діяльності.

32

17.12.2012р.

14сесія 6
скликання
рішення
№17

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми
орендного платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Рудківської сільської ради
на 2013рік

Рудківська
сільська рада

-

33

28.12.2012р

15сесія 6
скликання
рішення №1

Про затвердження
положення про порядок і
правила додержання тиші
на території Рудківської
сільської ради .

Рудківська
сільська рада

-

Встановлення порядку
забезпечення прав і законних
інтересів громадян щодо
додержання тиші на території
Рудківської сільської ради

34

14.02.2013р.

16 сесія 6

Про затвердження

Рудківська

-

Про затвердити програми

35

21.03.2013р.

скликання
рішення №5

програми зайнятості
населення Рудківської
сільської ради на 2013рік

сільська рада

17 сесія 6
скликання
рішення №1

Про пайову участь
замовників будівництва
інфраструктури населених
пунктів Рудківської
сільської ради

Рудківська
сільська рада

-

36

11.01.2013р.

Рішення
виконкому
№1

Про організацію
Григорівська
оплачуваних робіт на 2013 сільська рада
рік.

-

37

11.01.2013р.

Рішення

Про сільську програму

-

Григорівська

зайнятості населення сільської
ради на 2013р. Дана програма
дасть змогу сприяти
зайнятості населення, які
потребують соціального
захисту і не здатні на рівних
умовах конкурувати на ринку
праці, регулювання трудових
міграцій громадян України,
надання соц.. послуг
зареєстрованим безробітним
та проведення профілактики
настання безробіття,
підвищення професійної
якості працівників.
Затвердження порядку
залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової
участі у розвитку
інфраструктури населених
пунктів сільської ради. Розмір
пайової участі становить;
2% від загальної кошторисної
вартості будівництва об'єкта –
для нежитлових будівель та
споруд;
1% від загальної кошторисної
вартості будівництва об'єкта –
для житлових будинків.
Організація тимчасових
оплачуваних громадських
робіт для громадян, які
втратили роботу і заробіток .
З метою соціального захисту

виконкому
№2

зайнятості населення
Григорівської сільської
ради на 2013 рік

сільська рада

38

13.07.2012р.

10 сесія 6
скликання

Про встановлення
місцевих податків і зборів
на території сільської
ради на 2013 рік.

\ Григорівська
сільська рада

-
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18.12.2012р.

13 сесія 6
скликання

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Григорівської сільської
ради на 2013 рік.

Григорівська
сільська рада

-

незайнятих громадян,
відповідно до Закону України
“Про загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування на випадок
безробіття” заплановані
активні заходи сприяння
зайнятості.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування
сільська рада встановила:
- податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
в розмірі 0,3 % від мінімальної
заробітної плати за 1 кв.м;
- єдиний податок;
- збір за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності в розмірі 0,1% від
мін. зар. плати;
- туристичний збір в розмірі
1% від бази справляння збору.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування
сільська рада затвердила
методику визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території Григорівської
сільської ради .

12.07.2012
року
12.07.2012
року

11 сесія 6
скликання
11 сесія 6
скликання

42

12.07.2012
року

11 сесія 6
скликання

43

12.07.2012
року

11 сесія 6
скликання

40
41

Про місцеві податки і
збори на 2013 рік
Положення про
туристичний збір на 2013
рік
Положення про податок
на нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки на 2013 рік

Овсюківська
сільська рада
Овсюківська
сільська рада

-

1 % до бази справляння збору

Овсюківська
сільська рада

-

Встановлення ставок
єдиного податку на 2013
рік

Овсюківська
сільська рада

-

За 1 кв. м. житлової площі для
квартир, житлова площа яких
не перевищує 240 кв.м та
житлових будинків, житлова
площа яких не перевищує 500
кв.м. ставка 1 % розміру
мінімальної з/плати
встановленою законом на 1
січня звітного року
Для квартир житлова пола
яких перевищує 240 кв. м та
будинків житлова площа яких
перевищує 500 кв.м ставка
становить 2.7% розміру
мінімальної з/п встановленої
на 1січня звітного року.
. Для фізичних осіб –
підприємців,
які
не
використовують
працю
найманих осіб, здійснюють
виключно роздрібний продаж
товарів з торговельних місць
на ринках, та/або провадять
господарську діяльність з
надання побутових послуг
населенню і обсяг доходу яких
протягом календарного року
не перевищує 150 000 грн
ставка податку від 7до
10%Для фізичних осіб –

підприємців, які здійснюють
господарську діяльність з
надання послуг, у тому числі
побутових, платникам єдиного
податку та/або населенню,
виробництво та/або продаж
товарів, діяльність у сфері
ресторанного господарства, за
умов, визначених п.п.2 п.291.4
ст. 291 Податкового кодексу
України: від 6 до 20%
Для фізичних осіб –
підприємців третьої групи,
визначених п.п.3 п.291.4 ст.
291 Податкового кодексу
України, відсоткова ставка
єдиного
податку
встановлюється у розмірах 3 і
5 відсотків доходу, згідно з
п.293.3 ст.293 Податкового
кодексу України.

44

11.12.2012

13 сесія 6
скликання

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Овсюківської сільської
ради на 2013 рік.

Овсюківська
сільська рада

-

Мінімальна вартість місячної
оренди1 кв.м загальної плоші
нерухомості при передачі в
оренду складає 3.71 грн. для
проживання фізичних осіб
Використання обєкта
нерухомого майна у разі його
використання для
провадження виробничої
діяльності складає 7,42 гр.
Іншої комерційної діяльності

11.13 грн.
45

11.12.2012

13 сесія 6
скликання

Про затвердження
програми зайнятості
населення на 2013 рік

Овсюківська
сільська рада

-

Організація
оплачуваних
громадських
робіт для
забезпечення
тимчасової
зайнятості
населення
передусім
осіб,
зареєстрованих, як безробітні.
Сприяти залученню
на
проведення
оплачуваних
громадських робіт
коштів
місцевих бюджетів. Створення
нових робочих місць на
території
сільської
ради,
передусім в сфері торгівлі
розвиток підприємництва на
території сільської ради

46

24.01.2013

14 сесія 6
скликання

Про пайову участь у
розвитку інфракструктури
сіл Овсюки та
Покровщина

Овсюківська
сільська рада

-

1) 10 відсотків загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта - для
нежитлових будівель та
споруд;
2) 4 відсотки загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта - для
житлових будинків.

47

13.07.2012 р.

10 сесії 6
скликання.

Про місцеві податки і
збори.

Наталівська
сільська рада

-

З 01.01.2013 р. встановити
місцеві податки та збори :
- податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки;
- єдиний податок;

48

13.07.2012 р.

10 сесії 6
скликання..

49

13.07.2012 р.

10 сесії 6
скликання.

50

13.07.2012 р.

10 сесії 6
скликання.

51

13.07.2012 р.

10 сесії 6
скликання.

52

10.12.2012

12 сесія 6
скликання

53

15.07.2011

4 сесія 6

-збір за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності ;
- туристичний збір.
З 01.01.2013 р. встановити
ставки збору за провадження
торговельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг на календарний місяць.
З 01.01.2013 р. встановити
ставки єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців
на календарний місяць.

Про встановлення ставок
збору за провадження торгівельної
діяльності та діяльності
з надання платних послуг.
Про встановлення ставок
єдиного податку
для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2013
року.

Наталівська
сільська рада

-

Наталівська
сільська рада

-

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки.
Про туристичний збір.

Наталівська
сільська рада

-

Ставка податку за 1 кв.м
0,3 % від мінімальної
заробітної плати.

Наталівська
сільська рада

-

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Наталівської
сільської ради.
Про затвердження плати

Наталівська
сільська рада

-

З 01.01.2013 р. встановити
туристичний збір у розмірі
1 відсотка до бази справляння
збору.
З 01.01.2013 р. мінімальна
вартість місячної оренди
1 кв.м загальної площі
нерухомості при передачі в
оренду на території с/ради
складає 3,71 грн.

Наталівська

-

Встановити квартплату

скликання

за оренду житла.

сільська рада

54

07.02.2013

2 засідання
13 сесії 6
скликання

Про затвердження
Програми зайнятості
населення на 2013 рік.

Наталівська
сільська рада

-

55

28.03.2013

14 сесія 6
скликання

Про пайову участь у
розвитку інфраструктури сіл Наталівка,
Олексіївка.

Наталівська
сільська рада

-

56

28.03.2013

14 сесія 6
скликання

Про водокористування і
водозабезпечення жителів
сіл Наталівка і Олексіївка.

Наталівська
сільська рада

-

57

31.01.2013
року

15 сесія 6
скликання

Про організацію
оплачуваних громадських
робіт на 2013 рік.

58
31.01.2013
року

15 сесія 6
скликання

Про сільську програму
зайнятості населення
Кулажинської сільської
ради на 2013 рік.

Кулажинська
сільська рада

Кулажинська
сільська рада

1,50 грн. за 1 кв.м. житлової
площі
Заплановані активні заходи
сприяння зайнятості
населення.
Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури
населених пунктів становить :
10% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта
для нежитлових будівель і
споруд ;
4% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта
для житловвих будинків.
З 01.04.2013р. встановити
тарифи по водокористуванню
в місяць :
1 чоловік – 10 грн.
ВРХ, коні – 5 грн.
свині, птиця 10 шт.- 2 грн.
техніка, кози – 2,5 грн.
Працевлаштування
незайнятого населення та
надання соціальної і
матеріальної підтримки
громадянам, що потребують
соціального захисту.
Здійснення конкретних
заходів, спрямованих на
забезпечення продуктивності
зайнятості, запобігання
масовому безробіттю та

11 сесія 6
скликання

59

10.07.2012
року

10.07.2012
року

10.07.2012
року

Про встановлення ставок
збору за провадження
торгівельної діяльності та
діяльності з надання
платних послуг.

-

Кулажинська
сільська рада

11 сесія 6
скликання

61

-

Кулажинська
сільська рада

11 сесія 6
скликання

60

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців з 01 січня
2013 року

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

-

Кулажинська
сільська рада

посилення соціального
захисту населення.
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості, послаблення
величини суб’єктів
господарювання, що є однією
із частин формування цін і
тарифів, запобігання збитків
суб’єктів господарювання, які
працюють в сільські
місцевості та розширення
надання послуг сільському
населенню
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості, послаблення
величини суб’єктів
господарювання, що є однією
із частин формування цін і
тарифів, запобігання збитків
суб’єктів господарювання, які
працюють в сільські
місцевості та розширення
надання послуг сільському
населенню.
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості, послаблення
величини суб’єктів
господарювання, що є однією
із частин формування цін і
тарифів, запобігання збитків
суб’єктів господарювання, які
працюють в сільські

10сесія
6скликання
10сесія
6скликання

Про місцеві податки та
збори з 01.01.2013р.
Про встановлення ставок
збору за провадження
торгівельної діяльності з
надання платних послуг з
01.01.2013р.

Мар"янівська
с/рада
Мар"янівська
с/рада

-

11.07.2012р.

10 сесія
6скликання

Мар"янівська
с/рада

-

65

11.07.2012р.

10 сесія
6 скликання

Мар"янівська
с/рада

-

66

13.11.2012р.

12 сесія
6 скликання

Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної
ділянки з 01.01.2013р.
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців з 01.01.13р
Про затвердження
Положення додержання
тиші у громадських
місцях на території
Мар"янівської с/ради

Мар"янівська
с/рада

-

67

11.12.2012р.

13сесія
6скликання

Мар"янівська
с/рада

-

68

28.12.2012р.

14 сесія
6 скликання

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Мар"янівської с/ради
Про організацію
оплачуваних робіт у 2013

Мар"янівська
с/рада

-

62

11.07.2012р.

63

11.07.2012р.

64

-

місцевості та розширення
надання послуг сільському
населенню
Зміцнення матеріальної і
фінансової бази
Поповнення сільського
бюджету,забезпечення
населення товарами широкого
вжитку, розширення надання
послуг (по 115грн.щомісяця за
торгову точку)
Поповнення загального фонду
сільського бюджету.

Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості, запобігання
збитків господарювання.
Забезпечення прав та інтересів
громадян щодо дотримання
тиші на вулицях, у житлових
будинках і прибудинкових
територіях,закладах освіти і
культури, інших гром.місцях.
Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування

Організація тимчасових
оплачуваних робіт для

р.

69

18.01.2013р.

14 сесія
6 скликання
(друге засід.)
4сесія
6 скликання

70

31.05.2011р.

71

14.03.2013р.

Рішення
виконкому
№2

72

18.10.2011 р.

10 сесія 6
скликання

73

12.07.2012р

74

12.07.2012 р.

громадян, які втратили роботу
і заробіток з метою
працевлаштування
незайнятого населення.
Забезпечення дітей
калорійним харчуванням.
(вартість 10грн.на добу)
Забезпечення населення
питною водою та своєчасної
оплати рахунків за спожиту
електроенергію.
Забезпечення соціального
розвитку села.

Мар"янівська
сільська рада

-

Мар"янівська
с/рада

-

Марянівський
сільвиконком

-

Короваївська
сільська рада

-

Встановлено тариф
централізованого постачання
холодної води в розмірі 2,99
грн. за куб. метр.

16 сесія 6
скликання

Про встановлення
вартості одного дітодня у
ДНЗ "Чебурашка"
Про приведення тарифів
на воду для населення у
відповідність до ціни на
електроенергію.
Про затвердження
дольової участі
забудовника нежитлових
приміщень
(для промисловості та
с/г виробників)
Про встановлення тарифу
централізованого
постачання холодної води
, що надається
комунальним
підприємством
«Добробут»
Про місцеві податки та
збори.

Короваївська
сільська рада

-

16 сесія 6

Про встановлення

Короваївська

-

Встановлено на території
сільської ради місцеві податки
та збори:
-податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки;
-єдиний податок;
-збір за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності.
Встановлено на 2013 рік

скликання

ставок збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з
надання платних послуг.

сільська рада

ставки збору за провадження
торгівельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг.

75

12.07.2012р.

16 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців з 1 січня
2013року.

Короваївська
сільська рада

-

Встановлено з 01.01.2013р.
ставки єдиного податку для
фізичних осіб - підприємців.

76

12.07.2012р.

16 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки

Короваївська
сільська рада

-

77

04.09.2012р.

17 сесія 6
скликання

Про впорядкування
торгівлі алкогольними та
слабо алкогольними
напоями та пивом на
території Короваївської
сільської ради

Короваївська
сільська рада

-

Встановлено ставки податку
на нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки за 1
кв.м. 0,3% від мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
року.
Заборонено продаж алкогольних та слабоалкогольних
напоїв та пива в торгівельних
об’єктів з 22-00 год. в літній
час, 21-00 в зимовий час

78

02.11.2012р.

18 сесія 6
скликання

Про затвердження Правил
дотримання тиші на
території Короваївської
сільської ради

Короваївська
сільська рада

-

79

11.12.2012р.

19 сесія 6
скликання

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми

Короваївська
сільська рада

-

Правила встановлюються з
метою забезпечення прав і
законних інтересів громадян
щодо дотримання тиші на
вулицях, у парках, скверах,
житлових будинках,
прибудинкових територіях.
Встановлено мінімальну
вартість місячної оренди
одного квадратного метра

орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Короваївської сільської
ради.
80

28.12.2012р

І засідання
20 сесії 6
скликання

81

22.01.2013р

2 засідання
20 сесії 6
скликання

82

83

Про встановлення
батьківської плати за
харчування дітей в
дошкільному закладі
«Дзвіночок» з сезонним
режимом роботи в 2013
році.

загальної площі
нерухомості,крім земельної
ділянки
сільськогосподарського
призначення, земельного паю,
майнового паю
Встановлено в 2013 році
батьківську плату за
харчування дітей в
дошкільному закладі
«Дзвіночок» в розмірі 30%
харчування

Короваївська
сільська рада

-

Короваївська
сільська рада

-

Направлена на створення та
організацію громадських робіт
для тимчасово незайнятого
населення та безробітних

19.03.2013р.

Про затвердження
Програми зайнятості
населення Короваївської
сільської на 2013 рік
21 сесія 6 Про
пайову
участь
скликання
замовників будівництва у
розвитку інфраструктури
сіл Короваївської
сільської ради.

Короваївська
сільська рада

-

Розміри пайової участі
забудовників: 6%- загальної
кошторисної вартості
будівництва (зквб) для
нежитлових будівель та споруд;
3% -зквб для реконструкції
нежитлових будівель та споруд;
2%-зквб для житлових будинків;
1%-зквб для реконструкції
житлових будинків

13.07.2012

11 сесія 6
скликання

Стукалівська
сільська рада

-

Ставки збору за провадження
торгівельної діяльності
магазин , інша торгова точка в
окремому приміщенні , кіоск ,
палатка інша мала
архітектурна форма в
окремому приміщенні ,
автомагазин , розвозка , лоток

Про встановлення ставок
збору за провадження
торгівельної діяльності з
надання послуг на
території Стукалівської
сільської ради.

, прилавок у відведеному для
торгівлі місці ,0,1 розміру
мінімальної заробітної плати,
Стаціонарна , малогабаритна і
пересувна автозаправна
станція , заправний пункт ,
який здійснює торгівлю
нафтопродуктами ,
скрапленим газом 0.4
мінімальної зарплати
Ідальня , ресторан , кафе , ,
закусочний бар , кіоск 0.1
мінімальної зарплати
Оптова база , склад-магазин
0.1 мінімального розміру
Виготовлення чохлів усіх
видів , навісів , тентів, штор ,
занавісок 0.1 розміру
мінімальної зарплати ,
Будівництво житла 0.1
Послуги з ремонту житла 0.1
Технічне обслуговування ,
ремонт автомобілів ,
мотоциклів , мопедів 0.1
Послуги з ремонту
радіотелевізійної апаратури
0.1
Заміна елементів живлення
годинників 0.1
Виготовлення металовиробів
0.1
Виготовлення та ремонт
ювелірних виробів 0.1
Послуги з прокату спортивних
і туристичних виробів ,

84

13.07.2012

11 сесія 6
скликання

Про встановлення
розмірів єдиного податку
для громадян суб»єктів
підприємницької
діяльності на території
Стукалівської сільської
ради.

Стукалівська
сільська рада

-

85

13.07.2012

11 сесія 6
скликання

Про місцеві податки і
збори.

Стукалівська
сільська рада

-

наметів , човнів 0.1
Прокат транспортних засобів
0.1
Прокат весільного одягу 0.1
Послуги з виконання
фоторобіт 0.1
З тиражування звукозаписів ,
відеозаписів 0.1 мінімальної
заробітної плати.
Для фізичних осібпідприємців які здійснюють
виключно роздрібний продаж
товарів з торговельних місць
на ринках та проводять
господарську діяльність з
надання побутових послуг
населенню і обсяг доходу яких
протягом року не перевищує
150 000 грн в межах 4-10
відсотків від мінімальної
зарплати залежно від виду
діяльності
Для фізичних осібпідприємців які здійснюють
діяльність у сфері
ресторанного господарства
межах 5-20 відсотків
мінімальної зарплати
Туристичний збір
Податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки
, єдиний податок , збір за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності

86

13.07.2012

11 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки

Стукалівська
сільська рада

-

87

10.07.2012

12 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок
збору за провадження
торгівельної діяльності та
діяльності з надання
платних послуг

СлободоПетрівська
сільська рада

-

88

10.07.2012

12 сесія 6
скликання.

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців з 1 січня
2013року

СлободоПетрівська
сільська рада

-

89

10.07.2012

12 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки

СлободоПетрівська
сільська рада

-

Ставка податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки 0.3 % за 1 кв.м у
відсотках від мінімальної
зарплати
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості, послаблення
величини суб’єктів
господарювання, що є однією
із частин формування цін і
тарифів, запобігання збитків
суб’єктів господарювання, які
працюють в сільські
місцевості та розширення
надання послуг сільському
населенню.
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості, послаблення
величини суб’єктів
господарювання, що є однією
із частин формування цін і
тарифів, запобігання збитків
суб’єктів господарювання, які
працюють в сільські
місцевості та розширення
надання послуг сільському
населенню
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості, послаблення
величини суб’єктів
господарювання, що є однією
із частин формування цін і

тарифів, запобігання збитків
суб’єктів господарювання, які
працюють в сільські
місцевості та розширення
надання послуг сільському
населенню
Попередження вживання пива
та слабоалкогольних та
алкогольних напоїв серед
населення (в тому числі
підлітків, молоді),
упорядкування їх продажу

90

11.09.2012

13 сесія 6
скликання

Про впорядкування
торгівлі алкогольними та
слабо алкогольними
напоями та пивом на
території СлободоПетрівської сільської
ради

СлободоПетрівська
сільська рада

-

91

11.12.2012

ІІ засідання
14 сесія 6
скликання

СлободоПетрівська
сільська рада

-

Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування

92

24.01.2013

15 сесія 6
скликання

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Слободо-Петрівської
сільської ради
Про сільську програму
зайнятості СлободоПетрівської сільської
ради на 2013 рік.

СлободоПетрівська
сільська рада

-

93

14.02.2013

16 позачергова сесія 6
скликання

Про пайову участь
замовників будівництва у
розвитку інфраструктури
сіл Слободо-Петрівської
сільської ради
Про встановлення ставок

СлободоПетрівська
сільська рада

-

Здійснення конкретних
заходів, спрямованих на
забезпечення продуктивності
зайнятості, запобігання
масовому безробіттю та
посилення соціального
захисту населення.
Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування

94

11.07.2012р

13 сесія 6

Майорщинська

-

Встановлення ставок єдиного

95

11.07.2012р

скликання

єдиного податку для
фізичних осіб підприємців
з 01.01.2013р.

сільська рада

13 сесія 6
скликання

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

Майорщинська
сільська рада

-

податку для фізичних осіб –
підприємців ( з розрахунку на
календарний місяць), які не
використовують працю
найманих осіб, здійснюють
виключно роздрібний продаж
товарів з торговельних місць
на ринках, або проводять
господарську діяльність з
надання побутових послуг
населенню і обсяг доходів
яких протягом календарного
року не перевищує 150000
грн, в межах від 6 до 20
відсотків від мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 01.01 податкового
року, в залежності від виду
діяльності.
Встановлення ставок податку
на нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки-для
фізичних та юридичних осіб в
тому числі нерезидентів, які є
власниками об'єктів житлової
нерухомості сільської ради:
1) квартира, житлова площа
якої не перевищує 240м2 0,3% ставки податку за 1м2
від мінімальної з/п,
встановленої станом на 01.01
податкового року, але з
урахування пільги зі сплати
податку зменшеної для
квартири на 120м2 ;

96

15.01.2013р

Рішення
виконкому
№1

Про організацію оплачу
вальних робіт
2013р.

Майорщинська
сільська рада

-

97

11.07.2012р.

13 сесія 6
скликання

Про місцеві податки та
збори
з 1 січня 2013 року

Майорщинська
сільська рада

-

98

10.12.2012р.

19 сесія 6
скликання

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми

Майорщинська
сільська рада

-

2) житловий будинок, житлова
площа якого не перевищує
500м2 – 0,3%0,3% ставки
податку за 1м2 від
мінімальної з/п, встановленої
станом на 01.01 податкового
року, але з урахування пільги
зі сплати податку зменшеної
для житлового будинку на
250м2
Відповідно до статті 34 Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування»,
статті 31
Закону
України
"Про
зайнятість
населення"
,
Програми
зайнятості
населення
Майорщинської
сільської ради на 2013 рік, та з
метою надання додаткової
соціальної
підтримки
і
забезпечення
тимчасової
зайнятості осіб, які шукають
роботу.
Встановити на території
Майорщинської сільської ради
наступні місцеві податки та
збори:
- збір за впровадження деяких
видів підприємницької
діяльності;
- туристичний збір.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,

орендного платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Майорщинської сільської
ради на 2013рік

мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного
метра загальної площі
нерухомості при передачі в
оренду на території сільської
ради, складає 3,71 грн. – для
проживання фізичних осіб;
11,13грн. – іншої комерційної
діяльності;
7,42грн.- використання об'єкта
нерухомого майна у разі його
використання для
провадження виробничої
діяльності.
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19.02.2013р

18 сесія 6
скликання

Про затвердження
положення про порядок і
правила додержання тиші
на території
Майорщинської сільської
ради .

Майорщинська
сільська рада

-

Встановлення порядку
забезпечення прав і законних
інтересів громадян щодо
додержання тиші на території
Рудківської сільської ради
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28.12.2012р.

17 сесія 6
скликання

Про затвердження
програми зайнятості
населення
Майорщинської сільської
ради на 2013рік

Майорщинська
сільська рада

-

Про затвердити програми
зайнятості населення сільської
ради на 2013р. Дана програма
дасть змогу сприяти
зайнятості населення, які
потребують соціального
захисту і не здатні на рівних
умовах конкурувати на ринку
праці, регулювання трудових
міграцій громадян України,
надання соц.. послуг
зареєстрованим безробітним
та проведення профілактики
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19.02.2013р.

18 сесія 6
скликання

102

09.08.2011
року

9 сесія 6
скликання

103

11.07.2012
року

16
позачергова
сесія 6
скликання

104

11.07.2012
року

16
позачергова
сесія 6
скликання

Про пайову участь
замовників будівництва
інфраструктури населених
пунктів Майорщинської
сільської ради

Майорщинська
сільська рада

-

настання безробіття,
підвищення професійної
якості працівників.
Затвердження порядку
залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової
участі у розвитку
інфраструктури населених
пунктів сільської ради. Розмір
пайової участі становить;
2% від загальної кошторисної
вартості будівництва об'єкта –
для нежитлових будівель та
споруд;
1% від загальної кошторисної
вартості будівництва об'єкта –
для житлових будинків.
Тариф становить – 3,54 грн за
1 м. куб.

Про затвердження тарифів
централізованого
постачання холодної води
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців з 1 січня 2013
року

Ульяновська
сільська рада

-

Ульяновська
сільська рада

-

Ставки в залежності від виду
діяльності становлять від 4 до
20 % від мінімальної
заробітної плати

Про встановлення ставок
збору за провадження
торговельної діяльності з
надання платних послуг

Ульяновська
сільська рада

-

Ставки в залежності від виду
діяльності становлять від 0,1
до 0,4 розміру мінімальної
заробітної плати.Із
придбанням пільгового
торгового патенту - 0,05
розміру мінімальної заробітної
плати щорічно.

Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки
Про встановлення ставок
туристичного збору

Ульяновська
сільська рада

-

Ставка податку на 1 кв. метр у
відсотках(%) від мінімальної
заробітної плати – 0,3.

Ульяновська
сільська рада

-

22.11.2012
року

16
позачергова
сесія 6
скликання
16
позачергова
сесія 6
скликання
20 сесія 6
скликання

Про правила додержання
тиші в населених пунктах
і громадських місцях
сільської ради

Ульяновська
сільська рада

-
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18.12.2012
року

21 сесія 6
скликання

Про встановлення розміру
плати за харчування дітей
в ДНЗ «Берізка» на 2013
рік

Ульяновська
сільська рада

-

Ставка туристичного збору у
розмірі 1 відсотка від вартості
усього періоду проживання
(ночівлі).
Встановлює правила
використання салютів , інших
піротехнічних засобів та
проведення робіт пов’язаних з
надмірним шумовим ефектом
в населених пунктах.
В розмірі 30% від вартості
харчування.
Звільняються від оплати за
харчування дітей
малозабезпечені
сім’ї,багатодітні родини та
діти постраждалих від аварії
на ЧАЕС.Для батьків, які не
працюють без поважних
причин, встановлюється плата
в розмірі 15% від вартості
харчування.
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18.12.2012
року

21 сесія 6
скликання

Про затвердження
методики визначення

Ульяновська
сільська рада

-

Встановлює методику
визначення мінімальної суми

105

11.07.2012
року

106

11.07.2012
року

107

110

13.07.2012р.

10 сесія 6
скликання

111

13.07.2012 р.

10 сесія 6
скликання

112

13.07.2012 р.

10 сесія 6
скликання

мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Ульяновської сільської
ради
Про встановлення ставок
збору за провадження
торгівельної діяльності та
діяльності з надання
платних послуг.

орендного платежу за
нерухоме
майно фізичних осіб на
території сільської ради з
01.01. 2013 р.
Тополівська
сільська рада

-

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців з 1 січня
2013року.

Тополівська
сільська рада

-

Про місцеві податки та
збори

Тополівська
сільська рада

-

Встановлено ставки збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з
надання платних послуг в
розмірі 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати

На території сільської ради
встановлено такі податки та
збори:
- податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки(1% розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на
1 січня звітного року);
- єдиний податок;
- збір за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності;
- туристичний збір(1%
вартості усього періоду
проживання (ночівлі) в
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14.12.2012 р.

13 сесія 6
скликання

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Тополівської сільської
ради.

Тополівська
сільська рада

-
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17.06.2011р.

4 сесія 6
скликання

Про погодження норм
користування водою та
затвердження тарифів на
водопостачання

Тополівська
сільська рада

-
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12.07.2012р

15 сесія 6
скликання

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підприємців
з 01.01.2013р.

Тарасівська
сільська рада

-

готелях, мотелях та ін.
Встановлення вартості
місячної оренди одного
квадратного метра:
3,71 грн. – для фіз. осіб;
7,42 грн. – для провадження
виробничої діяльності;
11,13 грн. – інша комерційна
діяльність
Вартість1 м3 води 2.50 грн.
4.5 м. куб. – санітарна
норма використання води
1 людиною в місяць.
Вулична колонка – 3.75
грн. на 1 чоловіка в місяць;
Вода підведена в будинок
- 11.25 грн. на 1 чоловіка в
місяць;
Дворова колонка – 11.25
грн. на 1 чоловіка в місяць
(Свині до 4-х місяців – 1.12
грн. на 1 голову в місяць.
Свині дорослі – 1.88 грн.
на 1 голову в місяць.
Молодняк ВРХ – 2,25 грн.
на 1 голову в місяць.
Корови дорослі – 6.00 грн.
на 1 голову в місяць.
Встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб –
підприємців ( з розрахунку на
календарний місяць), які не
використовують працю

116

12.07.2012р

15 сесія 6
скликання

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

Тарасівська
сільська рада

-

найманих осіб, здійснюють
виключно роздрібний продаж
товарів з торговельних місць
на ринках, або проводять
господарську діяльність з
надання побутових послуг
населенню і обсяг доходів
яких протягом календарного
року не перевищує 150000грн,
в межах від 6 до 20 відсотків
від мінімальної заробітної
плати, встановленої законом
на 01.01 податкового року, в
залежності від виду
діяльності.
Встановлення ставок податку
на нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки-для
фізичних та юридичних осіб в
тому числі нерезидентів, які є
власниками об'єктів житлової
нерухомості сільської ради:
1) квартира, житлова площа
якої не перевищує 240м2 0,3% ставки податку за 1м2
від мінімальної з/п,
встановленої станом на 01.01
податкового року, але з
урахування пільги зі сплати
податку зменшеної для
квартири на 120м2 ;
2) житловий будинок, житлова
площа якого не перевищує
500м2 – 0,3%0,3% ставки
податку за 1м2 від
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12.07.2012р

15 сесія 6
скликання

Про встановлення збору
запровадження
торговельної діяльності та
діяльності з надання
платних послуг на 2013р.

Тарасівська
сільська рада

-
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12.07.2012р.

15 сесія 6
скликання

Про затвердження
положення про
туристичний збір на 2013р

Тарасівська
сільська рада

-

мінімальної з/п, встановленої
станом на 01.01 податкового
року, але з урахування пільги
зі сплати податку зменшеної
для житлового будинку на
250м2
Встановлення ставок збору за
провадження торгівельної
діяльності незалежно від
місцезнаходження пункту
продажу товарів та
асортименту товарів з
розрахунку на календарний
місяць в таких розмірах від 0,1
до 04 від мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 01.01.2013р. в
залежності від виду
торгівельної діяльності.
Ставка збору за провадження
торгівельної діяльності із
придбанням пільгового
торгового патенту – 0,05
розміру мін. з/п щорічно.
Положення ж обов'язковим
для виконання юридичними та
фізичними особами –
підприємцями, громадянами
України, іноземцями а також
особами без громадянства, які
надають та отримують
послуги з тимчасового
проживання. Ставка
встановлюється у розмірі 1%
до бази справляння збору (

вартість усього періоду
проживання(ночівлі) без
урахування вартості
харчування, побутових послуг,
телефонних рахунків, та ін.
передбачене даним
положенням).
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,
мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного
метра загальної площі
нерухомості при передачі в
оренду на території сільської
ради, складає 3,71 грн. – для
проживання фізичних осіб;
11,13грн. – іншої комерційної
діяльності;
7,42грн.- використання об'єкта
нерухомого майна у разі його
використання для
провадження виробничої
діяльності.
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10.12.2012р.

17 сесія 6
скликання

Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми
орендного платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Тарасівської сільської
ради на 2013рік

Тарасівська
сільська рада

-
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28.12.2012р

18 сесія 6
скликання

Про затвердження
положення про порядок і
правила додержання тиші
на території Тарасівської
сільської ради .

Тарасівська
сільська рада

-

Встановлення порядку
забезпечення прав і законних
інтересів громадян щодо
додержання тиші на території
Тарасівської сільської ради
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19.02.2013р.

19 сесія 6
скликання

Про затвердження
програми зайнятості
населення Тарасівської
сільської ради на 2013рік

Тарасівська
сільська рада

-

Про затвердити програми
зайнятості населення сільської
ради на 2013р. Дана програма
дасть змогу сприяти
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20.03.2013р.

20 сесія 6
скликання

Про пайову участь
замовників будівництва
інфраструктури населених
пунктів Тарасівської
сільської ради

Тарасівська
сільська рада

-
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13.07.2012
року

9 сесія 6
скликання

«Про місцеві податки та
збори»

Олександрівська
сільська рада

-
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13.07.2012
року

9 сесія 6
скликання

«Про встановлення ставок
збору за провад- ження
торговельної діяльності з

Олександрівська
сільська рада

-

зайнятості населення, які
потребують соціального
захисту і не здатні на рівних
умовах конкурувати на ринку
праці, регулювання трудових
міграцій громадян України,
надання соц.. послуг
зареєстрованим безробітним
та проведення профілактики
настання безробіття,
підвищення професійної
якості працівників.
Затвердження порядку
залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової
участі у розвитку
інфраструктури населених
пунктів сільської ради. Розмір
пайової участі становить;
2% від загальної кошторисної
вартості будівництва об'єкта –
для нежитлових будівель та
споруд;
1% від загальної кошторисної
вартості будівництва об'єкта –
для житлових будинків.
Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування , а також
сприяння соціаьно –
економічного розвитку сіл
сільської ради
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості , послаблення

надання платних послуг
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13.07.2012
року

9 сесія 6
скликання

«Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців»

Олександрівська
сільська рада

-

126

13.07.2012
року

9 сесія 6 «Про встановлення ставок
скликання
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки»

Олександрівська
сільська рада

-
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20.09.2012
року

Олександрівська
сільська рада

-

128

14.12.2012
року

10 сесія 6 «Про впорядкування
скликання
торгівлі алкогольними та
слабо алкогольними
напоями та пивом на
території
Олександрівської
сільської ради»
І
«Про затвердження
засідання 11 методики визначення
сесія 6
мінімальної суми

Олександрівська
сільська рада

-

величини витрат суб'єкта
господарювання ,що є однією
із частин формування цін і
тарифів ,запобігання збитків
суб'єктів господарювання які
працюють у сільській
місцевості та розширення
послуг сільському населенню
Збереження існуючого стану
підприємництва у сільській
місцевості , послаблення
величини витрат суб'єкта
господарювання ,що є однією
із частин формування цін і
тарифів ,запобігання збитків
суб'єктів господарювання які
працюють у сільській
місцевості та розширення
послуг сільському населенню
Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування , а також
сприяння соціаьно –
економічного розвитку сіл
сільської ради
Попередження вживання пива
та алкогольних напоїв серед
населення (в тому числі
підлітків ,
молоді),упорядкування їх
продажу
Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування.

скликання

орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Олександрівської
сільської ради»

