/п

Дата
прийняття
регуляторн
ого акта

№
РА

1

29.07.2008р № 338
.

2.

30.04.2009р № 152
.

Назва
регуляторного акта

Розробник
РА

Дата проведення
відстеження
результативності РА
повторне періодичне

Хорольська міська рада
Про затвердження Заступник
18.06.2010 розміру тарифів на міського
послуги з
голови
утримання
Любінський
будинків та
О.С.
прибудинкових
територій КП
„Комунсервіс“

Про встановлення
тарифів на послуги
з перевезення
твердих побутових
відходів, нечистот
та їх захоронення,

Заступник
20.04.2010 міського
голови
Любінський
О.С.

Короткий зміст регуляторного
акта (із зазначенням
конкретного розміру,
ціни/тарифу, місцевого податку
та інше).
Затвердження тарифів на
послуги з утримання будинків і
прибудинкових територій, які
знаходяться на балансі КП
«Комунсервіс» для населення
що мешкає в житлових
будинках з внутрішньобудинковим інженерним
обладнанням в розмірі 0,66 грн.
за 1 кв.м. загальної площі з
ПДВ; без підвальних
приміщень 0,61 грн. за 1 кв.м.
загальної площі з ПДВ; без
внутрішньо-будинкового
інженерного обладнання в
розмірі 0,38 грн. за 1 кв.м.
загальної площі з ПДВ.
Встановлення тарифів на
перевезення рідких побутових
відходів для населення – 12,12
грн; бюджетні установи – 15,72
грн; інші споживачі-15,72 грн.

3.

30.11.2010

№ 466

4.

21.12.2010
р.

№ 514

5.

25.02.2011
р.

№ 28

які надаються
комунальним
підприємством КП
„Комунсервіс“
Про встановлення
тарифів на послуги
з централізованого
водопостачання та
водовідведення, які
надаються ВАТ
„Хорольський
МКК ДП“

Заступник
міського
голови
Чишко
М.М.

-

-

Про встановлення
тарифів на послуги
з централізованого
водовідведення

Заступник
міського
голови
Чишко М.М

-

Про затвердження
положень про
місцеві податки та
збори

Зав.торгови 22.01.2013 м відділом
Захарова
Т.В.

Встановлення тарифів на
послуги з централізованого
водопостачання по
вул.Молодіжна, різдвяна,
І.Богуна,Космонавтів,
пров.Виноградному, частково
по вул.Леніна для населення –
2,74 грн; бюджетні організації –
2,82 грн; інші споживачі – 3,67
грн.
Встановлення тарифів на
послуги з централізованого
водовідведення населенню –
4,33 грн; бюджетні організації –
4,82 грн; інші споживачі – 5,95
грн.
Встановлення ставок місцевих
податків та зборів: торгові
патенти по центральних
вулицях – 0,2 розміру
мінімальної з/пл.; інші вулиці –
0,15 розміру мінімальної з/пл.;
ресторани, кафе-бари – 0,2
розміру мінімальної з/пл.;
нафтопродуктами, стиснутим

6.

25.02.2011
р.

№ 70

Про погодження
тарифів на
перевезення
пасажирів у
автобусах які
здійснюють рух в
режимі

Заступник
22.01.2013 міського
голови
Чишко М.М

та скрапленим газом – 0,25
розміру мінімальної з/пл.;
торгівля валютними
цінностями – 1,2 розміру
мінімальної з/пл.; пільговий
патент – 0,05 розміру мін. з/пл.;
короткотерміновий патент за
один день – 0,02 розміру мін.
з/пл. Туристичний збір-1
відсотка до бази справляння
збору. Податок на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки: для квартир площа
яких не перевищує 240 м.кв. та
житлових будинків житлова
площа яких не перевищує 500
м.кв.- 1 відсоток мін. з/пл. для
квартир житлова площа яких
перевищує 240 м.кв. та
житлових будинків площа яких
перевищує 500 м.кв.-2,7
відсотка мін. з/пл.
Тарифи на експресний режим
руху – 1,75 грн.; маршрутне
таксі – 2,00 грн.

7.

30.05.2011р № 207
.

8.

06.05.2011р № 161
.

9.

30.05.2011р № 206
.

маршрутного таксі
та експресному
режимі руху
м.Хорол
Про встановлення
тарифів на послуги
з перевезення
твердих побутових
відходів та їх
захоронення, які
надаються
комунальним
підприємством
„Комунсервіс“
Про вартість
дітодня в дитячих
дошкільних
установах міста

Про встановлення
тарифів на послуги
з централізованого
водопостачання,
які надаються
комунальним
підприємством
„Комунсервіс“

Заступник
міського
голови
Чишко М.М

-

Заступник
17.04.2013 міського
голови
Чишко М.М

Заступник
міського
голови
Чишко М.М

-

Тарифи на перевезення ТВП за
м.куб. для населення – 24,36
грн./м.куб; бюджетні установи
– 25,96 грн./м.куб; інші
споживачі – 33,86 грн./м.куб.
Захоронення ТВП для
населення – 4,46 грн./м.куб;
бюджетні установи – 5,80
грн./м.куб; інші споживачі –
7,56 грн./м.куб.
Вартість дітодня у
дошкільному закладі:
Дошкільного віку – 16,5 грн;
Ясельного віку – 10,9 грн;
Батьківська плата: дошкільного
віку – 8,25 грн;
Ясельного віку – 5,45 грн.
Тарифи на послуги з
централізованого
водопостачання на території
м.Хорол з 1січня 2012 року для
населення – 4,62 грн. за м.куб.
для бюджетних установ – 4,88
грн. за м.куб.; для інших
споживачів – 6,37 грн.1 м.куб.

10.

09.06.2011р № 212
.

Про затвердження
Правил
благоустрою
території м.Хорол

11.

26.10.2011р № 416
.

12.

10.01.2012р № 2
.

Про затвердження
Положення про
порядок надання в
користування
земельних ділянок
для житлового
будівництва в
м.Хорол
Про затвердження
„Положення про
механізм
справляння
єдиного податку “

13.

10.01.2012р № 1
.

Про затвердження
„Порядку
залучення та
використання
коштів пайової
участі (внеску)
замовників у
створення і
розвиток

Заступник
міського
голови
Логвіненко
В.Ю.
Заступник
міського
голови
Логвіненко
В.Ю.

23.04.2013 -

Зав.відділо
м торгівлі
Захарова
Т.В.

19.11.2013 -

17.04.2013 -

Зав.юридич 19.11.2013 ним
відділом
Бибик В.В.

Порядок здійснення
благоустрою та утримання
територій загального
користування та закріплених
територій та інше.
Площа земельних ділянок,які
надаються в користування для
будівництва житлового
будинку,господарських
будівель та їх обслуговування
не повинна перевищувати 0,10
га.
Фіксовані ставки єдиного
податку встановлено за
календарний місяць:
-перша група платників – 9
відсотків розміру мін.з/пл.
-друга група платників податків
– 20 відсотків розміру мін.з/пл.
Розмір пайової участі (внеску)
замовника встановлюється:
- 10 відсотків загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта для
будівництва нежитлових
будівель та споруд;
- 5 відсотків загальної
кошторисної вартості

інфраструктури
міста Хорол“ та
типового договору.

14.

16.03.2012р № 78
.

Про затвердження
тимчасового
положення про
порядок
проведення
аукціонів на
земельні ділянки
не
сільськогосподарсь
кого призначення з
набуття права

Спеціаліст 30.05.2013
земельного
відділу
Головченко
Т.М.

будівництва об’єкта для
реконструкції,розширенн
я,добудови,реставрації і
капітального ремонту
житлових будівель та
споруд;
- 4 відсотки загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта для
житлових будинків;
- 2 відсотки загальної
кошторисної вартості
будівництва об’єкта для
реконструкції,
розширення,добудови,рес
таврації і капітального
ремонту житлових
будинків
Аукціон проводиться
виконавцем на підставі
договору з
організатором,аукціон
проводиться не раніше, ніж
через 30 календарних днів з
моменту опублікування
виконавцем у пресі офіційної
інформації про об’єкт продажу
(лот),а також розміщення
організатором на земельній

15.

24.05.2012р № 207

16.

16.10.2012р № 405
.

власності або
права оренди на
них у м.Хоролі.
Про „Положення
про порядок
розміру
визначення плати
за право
тимчасового
користування
місцями
розміщення
зовнішньої
реклами,що
перебувають у
комунальній
власності“

Про затвердження
тимчасового
порядку укладання
договорів про
встановлення
особистого
строкового
сервітуту для

ділянці рекламного щита про
земельні торги.
Зав.юридич ним
відділом
Бибик В.В.

-

Спеціаліст земельного
відділу
Головченко
Т.М.

-

Базові тарифи в залежності від
типу рекламного засобу:
Щит,що стоїть окремо-20
грн.за 1 м.кв.;
Щит на фасаді будинку-30 грн.
за 1 м.кв.;
Щит на тимчасовій
споруді,паркані-15 грн. за 1
м.кв.;
сітілайт -15 грн. за 1 м.кв.;
Тимчасова виносна
конструкція-10 грн. за один;
Натяжний банер,пано-25 грн. за
1м.кв.;
Рекламна вивіска-10 грн. за 1
м.кв.;
Кронштейн на опорі-10 грн. за
1 м.кв.
Розгляд виготовленої
документації щодо
встановлення меж земельного
сервітуту,затверджує її та
приймає рішення про
укладення договору про
встановлення особистого
строкового сервітуту.

17.

27.12.2012р № 524
.

розміщення
тимчасових
стаціонарних
об’єктів для
провадження
підприємницької
діяльності на
території м.Хорол
Про встановлення
ставок орендної
плати за земельні
ділянки державної
та комунальної
власності в
м.Хорол

Спеціаліст земельного
відділу
Головченко
Т.М.

-

Ставки орендної плати до
нормативної грошової оцінки
землі: розміщення та
обслуговування магазинів та
інших об’єктів, пов’язаних з
торгівлею,інші землі
комерційного використання –
4%;розміщення та
обслуговування об’єктів та
споруд,майданчиків для
заготівлі с/г продукції-3%;
надання побутових послуг-3%;
автосервіс (СТО,мийка,шиномонтаж)-3%; розміщення та
обслуговування
автозаправочних станцій-5%;
розміщення та обслуговування
банків-5%; розміщення та
обслуговування об’єктів
пов’язаних з передачею
електричної та теплової енергії-

18

19

27.12.2012р № 523
.

Про затвердження Спеціаліст технічної
земельного
документації з
відділу
нормативної
Головченко
грошової оцінки
Т.М.
землі міста Хорол
Андріївська сільська рада
19.01.2011р Рішен Про встановлення Андріївська ня 5
ставки збору за
сільська
сесії 6 запровадження
рада
склика деяких видів
ння
підприємницької

-

-

5%; майданчиків для
обслуговування для заготівлі
металобрухту-6%; об’єкти
виробництва-3%; землі
транспорту-3%; землі
мобільного звязку-12%; землі
лінійного звязку-3%; землі
громадського призначення-3%;
землі надані для житлової
забудови-1%; землі
експлуатації та обслуговування
житлових будинків з
господарськими будівлями0,5%; гаражі гаражне
будівництво-3%; землі с/г
призначення в межах міста для
садівництва-5%; рілля-5%.
Грошова оцінка земель різного
функціонального призначення
у розрізі економікопланувальних зон (грн. за 1
кв.м.).
0,1 розміру мінімальної
заробітної плати

20

27.01.2012

21

12.03.2013

22

02.12.2013

Рішен
ня 16
сесії 6
склика
ння
Рішен
ня 27
сесії 6
склика
ння

Рішен
ня 35
сесії 6
склика
ння

діяльності по
Андріївській
сільській раді.
Про затвердження
ставок єдиного
податку

Андріївська сільська
рада

-

І група-8% від мінімальної з/пл.
ІІ група-18% від мінімальної
з/пл.

Про затвердження
умов та розмірів
плати за оренду
земель запасу
сільської ради

Андріївська сільська
рада

-

Про встановлення
ставки збору на
нерухоме
майно,відмінне від
земельної ділянки
по Андріївській
сільській раді

Андріївська сільська
рада

-

Для ведення ОСГ,товарного
виробництва-3% їх нормат.
грош. оцінки;
під господ.будівлями і дворами
-100 грн. за 1га.;
для комерційного
використання-5% від
нор.грош.оцінки
Для власників: квартир-1%
мінім. з/пл,житлова площа яких
не перевищує 240 кв.м., у разі
перевищення – 2,7% мінім.
з/пл., житлова площа яких не
перевищує 500 кв.м., у разі
перевищення – 2,7%; квартир
та будинків – 1% мінім. з/пл.,
житлова площа яких не
перевищує 740 кв.м.,у разі
перевищення – 2,7%.

Березняківська сільська рада

23

31.12.2011р № 25

24

29.12.2012

№ 182

Про встановлення
ставки збору за
провадження
деяких видів
підприємницької
діяльності на
території
Березняківської
сільської ради

Березняківс
ька сільська
рада

Про затвердження
розміру орендної
плати за
використання
ріллі,сінокосів,пас
овищ в 2013 році
для фізичних осіб

Березняківс
ька сільська
рада

періодичне 1.встановити ставки збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з
надання платних послуг з
розрахунку на календарний
місяць у відповідному розмірі
до мінімальної заробітної
плати:
- ставка збору за провадження
торгівельної діяльності
продовольчими та
промисловими товарами в селі
Березняки Березняківської
сільської ради становить 0,096
розміру мінімальної заробітної
плати.
2.Дане рішення вступає в дію з
01.02.2011 року.
періодичне Встановити: 1.Розмір орендної
плати за використання ріллі
фізичним особам,які є
місцевими жителями в розмірі
200 грн. за 1 га.
2.Розмір орендної плати за
використання сінокосів
фізичним особам в розмірі 100
грн. за 1 га.
3.Розмір орендної плати за
використання пасовищ

25

29.12.2012

№ 191

Про встановлення
розміру орендної
плати за
використання
земель
комерційного
призначення в
межах населеного
пункту

Березняківс
ька сільська
рада

26

30.12.2013

№ 257

Про встановлення
(перегляд) ставки
єдиного податку
для суб’єктів
малого
підприємництвафізичних осіб

Березняківс повторне
ька сільська
рада

фізичним особам в розмірі 50
грн. за 1 га,з розрахунку 1 га на
випасання 1 голови ВРХ
періодичне 1.Встановити для фізичних осіб
підприємців орендну плату за
оренду земель комерційного
призначення в розмірі – 3% від
нормативно-грошової оцінки
земель.
2.З 1 січня 2014 року внести
зміни до пункту п’ять
„Нормативно-грошова оцінка
земельної ділянки “ та пункту
дев’ять „Орендна плата “
договорів оренди земель для
комерційного призначення
фізичних осіб підприємців.
Встановити з 1 січня 2014 року
ставки єдиного податку для
суб’єктів малого
підприємництва-фізичних осіб
в розмірі:
1.Для фізичних осіб 1-ї
категорії – 10% мінімальної
заробітної плати.
2.Для фізичних осіб 2-ї
категорії – 12% мінімальної
заробітної плати.
3.Дане рішення вступає в дію з
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30.12.2013

№ 258

Про встановлення
податку на
нерухоме
майно,відмінне від
земельної ділянки
по Березняківській
сільській раді

Березняківс повторне
ька сільська
рада

01 січня 2014 року.
1.Встановити ставки податку на
нерухоме майно,відмінне від
земельної ділянки з розрахунку
на календарний рік у
відповідному розмірі до
мінімальної заробітної
плати,встановленої законом на
1 січня звітного (податкового)
року: - ставка податку на
нерухоме майно,відмінне від
земельної ділянки для квартир
житлова площа,яких не
перевищує 240 кв.м.- 1%
розміру мінімальної заробітної
плати за 1м2.;- ставка податку
на нерухоме майно,відмінне від
земельної ділянки для
житлових будинків житлова
площа,яких не перевищує 500
кв.м.-1% розміру мінімальної
заробітної плати за 1м2- ставка
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
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 за
1м2;
2.Дане рішення вступає в дію з
01 січня 2014 року.
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27.11.2012

№ 62

29

24.12.2012

№ 72

30

04.12.2013

№ 154

31

04.12.2013

№ 157

32

27.12.2013

№ 69

Вишняківська сільська рада
Про податок на
Вишняківсь
нерухоме майно
ка сільська
відмінне від
рада
земельної ділянки
Про перегляд
Вишняківсь
ставок єдиного
ка сільська
податку
рада
Про
Вишняківсь
запровадження
ка сільська
податку на
рада
нерухоме майно,
відмінне від
земельної ділянки з
01.01.2014 року
Про встановлення Вишняківсь
ставки
ка сільська
туристичного
рада
збору по
Вишняківській
сільській раді
Про перегляд
Вишняківсь
ставок єдиного
ка сільська
податку для
рада
фізичних осіб

Встановлення ставок на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки.
Встановлення ставок єдиного
податку на території сільської
ради.
Запровадити податок для
квартир житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м. та
житлових будинків,житлова
площа яких не перевищує 500
кв.м.-1% від мінімальної
заробітної плати.
Встановити ставку
туристичного збору з
01.01.2014 року в розмірі 1%
від мінімальної заробітної
плати.
Встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб –
підприємців з 01.01.2014 року
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27.12.2013

№ 73

34

29.12.2011

№ 111

підприємців з
01.01.2014 року
Про встановлення Вишняківсь
плати батьків за
ка сільська
харчування дітей у рада
дитячому
навчальному
закладі
«Вишенька» у 2014
році
Грушинська сільська рада
Про встановлення 14 сесія 6
ставок єдиного
скликання
податку для
суб’єктів малого
підприємництвафізичних осіб

Встановити вартість одного
харчо-дня в сумі 15 грн. з
01.01.2014 року встановити
батьківську плату в розмірі 4,50
грн.

Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих магазинах
переважно продовольчим
асортиментом,роздрібна
торгівля неспеціалізованих
магазинах без продовольчого
асортименту,вантажні
автомобільні перевезення;
надання послуг в
рослинництві,технічне
обслуговування та ремонт
автомобілів,виробництво
будівельних металевих виробів
– 12% мінімальної заробітної
плати;столярні та теслярські
роботи,лісопильне та
стругальне виробництво - 10%
мінімальної заробітної плати;
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22.11.2012

№ 200

36

27.12.2012

№ 217

37

11.01.2013

посередництво в торгівлі с/г
сировиною – 20% мінімальної
заробітної плати.
Ставка податку на нерухоме
майно,відмінне від земельної
ділянки для житлового
будівництва,житлова площа
яких не перевищує 500 кв.м. –
0,8% розміру мінімальної
заробітної плати.
Ставка збору за запровадження
торгівельної діяльності
промисловими та
продуктовими товарами в
населених пунктах сільської
ради – 0,1% розміру
мінімальної заробітної плати.

Про встановлення 25 сесія 6
податку на
скликання
нерухоме
майно,відмінне від
земельної ділянки
по Грушинській
сільській раді
Про встановлення 26 сесія 6
ставки збору за
скликання
запровадження
деяких видів
підприємницької
діяльності по
Грушинській
сільській раді
Клепачівська сільська рада
Про затвердження Клепачівськ
періодичне Програма ремонту та
„Програми
а сільська
утримання автомобільних доріг
ремонту та
рада
загального користування на
утримання
території Клепачівської
автомобільних
сільської ради на 2013-2015
доріг загального
роки
користування на
території
Клепачівської
сільської ради на

38

11.01.2013

39

11.01.2013

40

20.03.2013

41

20.03.2013

2013-2015 роки
Про встановлення
вартості дітодня та
встановлення
батьківської плати
в яслах-садках
загального
розвитку
Про встановлення
орендної плати за
землі сільської
ради на 2013 рік

Про затвердження
правил
благоустрою та
утримання
території сільської
ради
Про затвердження
програми охорони
навколишнього
природного
середовища на
території сільської
ради на 2013-2015

Клепачівськ
а сільська
рада

періодичне Батьківську плату в яслахсадку загального розвитку в
розмірі 30% від вартості
дітодня,що становить 3
грн.50коп.

Клепачівськ
а сільська
рада

періодичне Рілля-5,00 грн. за 0,01 га,
багаторічні насадження –
5,00грн. за 0,01 га, під
житловою та господарською
забудовою – 6,00 грн. за 0,01
га,сінокоси – 1,00 грн. за 0,01
га, пасовища – 0,50 грн. за 0,01
га.
періодичне Правила благоустрою та
утримання території сільської
ради

Клепачівськ
а сільська
рада

Клепачівськ
а сільська
рада

періодичне Програма охорони
навколишнього природного
середовища на території
Клепачівської сільської ради
Хорольського району
Полтавської області у сфері
поводження з твердими

роки
42

25.12.2013

Про впровадження Клепачівськ
місцевих податків і а сільська
зборів на 2014 рік
рада

43

25.12.2013

Про встановлення
податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної ділянки
по Клепачівській
сільській раді

Клепачівськ
а сільська
рада

побутовими відходами на 20132015 роки
періодичне Положення про механізм
справляння та порядок сплати
за видачу дозволу розміщення
об’єкта торгівлі в рекреації
періодичне Ставка податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки для квартир,житлова
площа яких не перевищує 240
кв.м. та житлових
будинків,житлова площа яких
не перевищує 500 кв.м.- 1
(один) % розміру мінімальної
заробітної плати,а квартир
житлова площа яких перевищує
240 кв.м. та житлова площа
яких перевищує 500кв.м.2,79дві цілих сім десятих) %
розміру мінімальної заробітної
плати;
Квартир та житлових
будинків,житлова площа яких
не перевищує 740 кв.м. –
1(один) % розміру мінімальної
заробітної плати,а у разі
перевищення 2,7 % (дві цілих
сім десятих) розміру
мінімальної заробітної плати
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25.12.2013

45

25.12.2013

46

31.01.2011

47

04.01.2012

48

15.02.2013

Про встановлення Клепачівськ
ставки збору за
а сільська
запровадження
рада
деяких видів
підприємницької
діяльності по
Клепачівській
сільській раді
Про встановлення Клепачівськ
ставок єдиного
а сільська
податку для
рада
суб’єктів малого
підприємництвафізичних осіб на
2014 рік
Ковалівська сільська рада
Про встановлення Ковалівська
ставок збору за
сільська
провадження
рада
деяких видів
підприємницької
діяльності
Про встановлення Ковалівська
ставок єдиного
сільська
податку для
рада
суб’єктів малого
підприємствафізичних осіб
Про орендну плату Ковалівська

періодичне Ставки збору за запровадження
торгівельної діяльності
промисловими та
продуктовими товарами в
населених пунктах сільської
ради – 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати.
періодичне Для осіб 1 категорії ставки
єдиного податку за
календарний місяць 10%
мінімальної заробітної плати.
Встановити для осіб 2 категорії
від 18%-20%
Встановлення ставок збору за
провадження торгівельної
діяльності

Встановлення об’єктивних та
обгрунтованих ставок єдиного
податку

Орендна плата за землі запасу

49

14.11.2013

50

02.12.2011

51

02.12.2011

за с/г угіддя
сільська
громадянам
рада
Про встановлення Ковалівська
податку на
сільська
нерухоме майно
рада
відмінне від
земельної ділянки
по Ковалівській
сільській раді
Мусіївська сільська рада
Рішен „Про встановлення Мусіївська
ня 12
ставки податку на сільська
сесії 6 нерухоме
рада
склика майно,відмінне від
ння
земельної ділянки
по Мусіївській с/р“
Рішен
ня 12
сесії 6
склика
ння

„Про встановлення Мусіївська
ставки збору за
сільська
провадження
рада
деяких видів
підприємницької
діяльності по
Мусіївській с/р“

Встановлення податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки.

Встановити податок на
нерухоме майно: для квартир
<240 м2 і будинків <500 м2 –
1% розміру мінімальної
заробітної плати,встановленої
законом на 1 січня звітного
року.
Ставка збору за провадження
торгівельної діяльності
промисловими та
продуктовими товарами в
населених пунктах сільської
ради – 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати;
Ставка збору за провадження
торгівельної діяльності
нафтопродуктами із
застосуванням пістолетних
паливно-роздавальних колонок
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02.12.2013

53

12.12.2011

54

20.02.2013

55

20.02.2013

Рішен
ня 12
сесії 6
склика
ння
Рішен
ня 12
сесії 6
склика
ння

„Про встановлення Мусіївська
вартості торгового сільська
патенту на 2012
рада
рік“

„Про встановлення
ставок єдиного
податку для
фізичних осібпідприємців на
2012 рік“
Рішен „Про затвердження
ня 22
умов та розміру
сесії 6 плати за оренду
склика земель запасу
ння
сільської ради на
2013 рік“
Рішен „Про встановлення

на стаціонарних станціях та
діяльності з надання платних
послуг-0,2 розміру мінімальної
заробітної плати;
Ставка збору за провадження
торгівельної діяльності із
придбанням пільгового
торгового патенту
встановлюється в розмірі 0,05
розміру мінімальної заробітної
плати щорічно.
Встановити вартість торгового
патенту-0,1 мінімальної
заробітної плати.

Мусіївська
сільська
рада

Встановити ставки єдиного
податку-для І категорії
платників єдиного податку-в
межах від 1-10%;
ІІ категорії-в межах 2-20%.

Мусіївська
сільська
рада

Встановлення орендної плати –
474,12 грн./га.

Мусіївська

Встановлення вартості

ня 22
сесії 6
склика
ння
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10.12.2010

2 сесія

57

14.02.2012

14
сесія

58

17.01.2013

25
сесія

вартості
харчування дітей
та розмір
батьківської плати
на 2013 рік“
Про затвердження
програми
„Розвитку
дорожнього руху
та його безпеки на
2011-2014 роки на
території
Новачиської
сільської ради“
Про затвердження
програми „Турбота
про одиноких
непрацездатних
громадян на 20122015 роки“
Про встановлення
ставки збору за
запровадження
деяких видів
підприємницької
діяльності по
Новачиській
сільській раді

сільська
рада

Новачиська сільська рада
Новачиська
сільська
рада

Новачиська
сільська
рада

Новачиська
сільська
рада

харчування дітей в сумі 10,00
грн., з них батьківська плата –
30% (3 грн.).
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17.01.2013

25
сесія

60

17.12.2013

34
сесія

61

17.12.2013

34
сесія

62

21.01.2014

63

28.01.2011

№6

64

30.12.2011

№ 117

Про перегляд
Новачиська
ставок єдиного
сільська
податку на 2013
рада
рік
Про затвердження Новачиська
програми
сільська
соціальнорада
економічного
розвитку сільських
рад на 2014 рік
Про встановлення Новачиська
податку на
сільська
нерухоме майно
рада
відмінне від
земельної ділянки
по Новачиській
сільській раді
Про організацію
Виконавчий
оплачу вальних
комітет
робіт у 2014 році
Новоаврамівська сільська рада
Про встановлення Новоаврамі
ставки збору за
вська
провадження
сільська
деяких видів
рада
підприємницької
діяльності
Про встановлення Новоаврамі
ставок єдиного
вська

0,085% від розміру мінімальної
зарплати

12% від розміру мінімальної
зарплати
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16.10.2012

№ 259

66

22.03.2013

№ 294

67

22.01.2013

1321/201
3

податку для
сільська
субєктів малого
рада
підприємництвафізичних осіб
Про встановлення Новоаврамі
податку на
вська
нерухоме
сільська
майно,відмінне від рада
земельної ділянки
Про затвердження Новоаврамі
розміру орендної
вська
плати за
сільська
використання
рада
земель сільської
ради
Петракіївська сільська рада
Про плату за
Сесія
землю у 2013 році сільської
ради

0,8% від розміру мінімальної
зарплати

За межами населених пунктів –
778,82 грн.
Під городництво – 390 грн. за 1
га.
Сінокоси та сіножаті – 0,50 грн.
за 0,01 га
Встановлено,що річна орендна
плата за землі с/г призначення
не менше 3% від нормативної
грошової оцінки земельної
ділянки; за землі комерційного
призначення 6% від
норм.грош.оцінки.
Встановлено розмір орендної
плати для громадян,які не є
мешканцями сільської ради,які
користуються земельними
ділянками для ведення
городництва-5,00гривень;
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18.03.2013

2622/201
3

Про затвердження
Правил платного
рибальства на
ставках
Петракіївської
сільської ради

Сесія
сільської
ради

69

12.12.2013

8728/201
3

Про встановлення
податку на
нерухоме
майно,відмінне від
земельної
діяльності

Сесія
сільської
ради

Для громадян,які являються
мешканцями сільської ради – в
розмірі 2 гривень;
Для громадян,які не
переоформили право
установчих документів при
купівлі будинку – в розмірі 2,50
грн.;
За користування сінокосами – в
розмірі 0,50 грн.
Встановити розмір плати за
вилов риби із ставка з
18.03.2013 року громадянам,які
не являються мешканцями
сільської ради,в сумі 40
гривень; для мешканців
сільської ради – в сумі 10 грн.;
у неділю для мешканців
сільської ради вилов риби –
безкоштовно.
Встановлено з 01.01.2014 року
ставку податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
діяльності для власників:
- квартир – не більше 1%
мінімальної
зарплати,житлова площа
яких не перевищує 240
кв.м. та 2,7% у разі
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12.12.2013

8628/201
3

Про встановлення
ставки єдиного

Сесія
сільської
ради

71

12.12.2013

8628/201
3

Про збір за
провадження
деяких видів
підприємницької
діяльності

Сесія
сільської
ради

перевищення;
- житлових будинків – не
більше 1% мінімальної
зарплати,житлова площа
яких не перевищує 500
кв.м., 2,7 у разі
перевищення.
Встановлено з 01.01.2014 року
ставку єдиного податку для
платників податку першої
групи – 10% від розміру
мінімальної заробітної
плати,встановленої законом на
01.01.2014 року;
для платників податку другої
групи - 12% від розміру
мінімальної
зарплати,встановленої законом
на 01.01.2014 р.
Встановлено з 01.01.2014 року
ставку збору за провадження
торгівельної діяльності з
надання платних послуг на
території сільської ради
становить 0,1 розміру
мінімальної заробітної
плати,встановленої законом на
01.01.2014 року;
Ставка збору за провадження

торг. Діяльності із придбанням
пільгового торгового патенту
встановлюється в розмірі 0,5
розміру мінімальної
зарплати,встановленої законом
на 01.01.2014 р.;
Ставка збору за провадження
торг. діяльності
нафтопродуктами,скрапленим
та стиснутим газом
встановлюється в розмірі 0,4
розміру мінімальної
зарплати,встановленої законом
на 01.01.2014 р.
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16.02.2007

73

28.12.2007

Покровськобагачанська сільська рада
12
Про надання в
Покровсько
сесія 5 оренду земельних багачанська
склика ділянок для
сільська
ння
сінокосіння і
рада
випасання худоби
громадянам
20
Про встановлення Покровсько
сесія 5 розміру орендної
багачанська
склика плати за
сільська
ння
користування
рада
земельними
ділянками для
ведення

Встановити орендну плату в
розмірі 10,00 грн. за одну
корову в сезон.
Для сінокосіння 50,00 грн. за 1
га.
Встановити орендну плату в
розмірі 50,00 грн. за 1 га.

74

10.02.2012

особистого
селянського
господарства
13
Про затвердження
сесія 6 технічної
склика документації по
ння
нормативногрошовій оцінці
земель села
Настасівка
Покровськобагачан
ської сільської
ради Хорольського
району
Полтавської
області

Покровсько
багачанська
сільська
рада

Затвердити грошову оцінку
земель різного
функціонального призначення
у розрізі економікопланувальних зон в грн. за 1м2
-Землі харчової промисловості
39,50/35,04
- Землі промисловості
39,50/35,04
- Землі гірничої
промисловості,гірничих
розробок 32,92/29,20
- Землі змішаного
використання 32,92/29,20
- Землі транспорту, звязку
32,92/29,20
- Землі житлової забудови
32,92/29,20
- Землі під виробничими
дворами і будівлями КСП
32,92/29,20
- Землі комерційного
використання 82,30/73,0
- Землі громадського
призначення 23,04/20,44
- Землі технічної

75

06.11.2012

20
Про перегляд
сесія 6 ставок єдиного
склика податку
ння

76

06.11.2012

20
сесія 6
склика
ння

Про встановлення
збору за
провадження
торгівельної
діяльності

Покровсько
багачанська
сільська
рада

22.11.2013

Покровсько
багачанська
сільська
рада

22.11.2013

інфраструктури 21,40/18,98
- Землі рекреаційного
призначення та інші відкриті
землі 16,46/14,60
- Землі під водою з площею
акваторії до 50 га включно
16,46/14,60
- Землі зелених насаджень
16,46/14,60
- Землі кладовищ та
крематоріїв 16,46/14,60
- Землі запасу та резервного
фонду 16,46/14,60
- Інші відкриті (незабудовані)
землі 3,29/2,92.
Встановити з 01.01.2013 року
ставки єдиного податку за
календарний місяць у відсотках
від мінімальної заробітної
плати згідно класифікатора від
3% до 10%.
Встановити з 01.01.2013 року
ставки збору за провадження
торгівельної діяльності з
надання платних послуг з
розрахунку на календарний
місяць у відповідному розмірі
від мінімальної заробітної
плати:

- провадження
торгівельної діяльності
промисловими та
продовольчими товарами
в населених пунктах
сільської ради (крім
провадження
торгівельної діяльності
нафтопродуктами,скрапл
еним та стиснутим газом
із застосуванням
пістолетних паливнороздавальних колонок на
стаціонарних,малогабари
тних і пересувних
автозаправних
станціях,заправних
пунктах) та діяльності з
надання платних послуг 0,085;
- ставка збору за
провадження
торгівельної діяльності
нафтопродуктами,скрапл
еним та стиснутим газом
на
стаціонарних,малогабари
тних і пересувних
автозаправних
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24.12.2013

28
сесія 6
склика
ння

Про встановлення
податку на
нерухоме
майно,відмінне від
земельної ділянки
по
Покровськобагачан
ській сільській раді

Покровсько
багачанська
сільська
рада

станціях,заправних
пунктах – 0,4.
Встановити з 01.01.2014 року
ставки податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки розрахунку на
календарний рік у відповідному
розмірі до мінімальної
заробітної плати,встановлено
законом на 1 січня звітного
(податкового) року:
- ставка податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки для квартир житлова
площа яких не перевищує 240
кв.м. та житлових
будинків,житлова площа яких
не перевищує 500 кв.м. – (один)
відсоток розміру мінімальної
заробітної плати за 1 м2.
- ставки податку 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 за
1м2;
квартир та будинків житлова
площа яких не перевищує 740

кв.м. – 1% мінімальної
заробітної плати;
квартир та будинків житлова
площа яких перевищує 740
кв.м. – 2,7% мінімальної
заробітної плати.
Староаврамівська сільська рада
22
Про затвердження Староаврам
сесія 6 технічної
івська
склика документації з
сільська
ння
нормативної
рада
грошової оцінки
земель
с.Староаврамівка
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24.03.2011

79

24.03.2011

22
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с. Бутівці

Староаврам
івська
сільська
рада

80

24.03.2011

22
Про затвердження
сесія 6 технічної
склика документації з

Староаврам
івська
сільська

З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель
с.Староаврамівка в розмірі
59,98грн. за 1 м.кв. станом на
01.01.2011 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с. Бутівці в
розмірі 54,94 грн. за 1 м.кв.
станом на 01.01.2011 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а

ння

нормативної
грошової оцінки
земель с. Стайки

рада

81

24.03.2011

22
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с.
Ульянівка

Староаврам
івська
сільська
рада

82

24.03.2011

22
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с. Пристань

Староаврам
івська
сільська
рада

83

24.03.2011

22
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки

Староаврам
івська
сільська
рада

також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с. Стайки в
розмірі 43,74 грн. за 1 м.кв.
станом на 01.01.2011 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с. Ульянівка в
розмірі 55,50 грн. за 1 м.кв.
станом на 01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с.Пристань в
розмірі 48,96грн. за 1 м.кв.
станом на 01.01.2011 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села

земель с.Радьки
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24.03.2011

22
сесія 6
склика
ння

85

28.02.2012

23
сесія 6
склика
ння

86

27.12.2011

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с. Глибока
Долина

Про затвердження
розмірів орендної
плати за землі
державної та
комунальної
власності та
встановлення
ставки земельного
податку по
Староаврамівській
сільській раді на
2012 рік
20
Про встановлення
сесія 6 ставок єдиного
склика податку для

Староаврам
івська
сільська
рада

Староаврам 21.03.2013
івська
сільська
рада

Староаврам
івська
сільська

затвердити середню базову
вартість земель с.Радьки в
розмірі 41,30грн. за 1 м.кв.
станом на 01.01.2011 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с. Глибока
Долина в розмірі 50,98грн. за 1
м.кв. станом на 01.01.2011
року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
встановити мінімальний розмір
орендної плати 3% від
грошової оцінки по категоріях
земель з 01.01.2012 року.

З метою зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування,а також сприяння
соціально-економічному розвитку

ння

суб’єктів малого
підприємництвафізичних осіб

рада

села встановити з 01 січня 2012 року
слідуючі ставки єдиного податку для
суб’єктів малого підприємництвафізичних осіб сільської ради:
КВ Види підприємницької
ЕД діяльності
01. Вирощування зернових 13
11. та технічних культур
%
0
01. Розведення великої
10
21. рогатої худоби
%
0
01. Розведення інших
8
25. тварин
%
0
01. Надання послуг у
13
41. рослинництві;
%
0
облаштування
ландшафту
15. Виробництво м’ясних
11
13. продуктів
%
0
18. Виробництво іншого
8
24. одягу та аксесуарів
%
0
45. Інші спеціалізовані
16
25. будівельні роботи
%
1
45. Будівництво будівель
16
21.
%
1
45. Столярні та теслярські
10
42. вироби
%
0

50.
20.
0
51.
32.
0
52.
11.
0

52.
12.
0

52.
22.
0
52.
47.
0
52.
48.
9

52.
62.
0
52.
72.

Технічне
обслуговування та
ремонт автомобілів
Оптова торгівля м’ясом
та м’ясопродуктами

12
%

Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих
магазинах з перевагою
продовольчого
асортименту
Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих
магазинах без переваги
продовольчого
асортименту
Роздрібна торгівля
м’ясом та м’ясними
продуктами
Роздрібна торгівля
книгами,газетами та
канцелярськими
товарами
Роздрібна торгівля
іншими
непродовольчими
товарами,не
віднесеними до інших
групувань
Роздрібна торгівля з
лотків на ринках

11
%

Ремонт інших
побутових електричних

9
%

11
%

10
%

11
%
13
%

11
%

9
%

2
60.
22.
0
60.
24.
0
70.
20.
0
85.
13.
0
92.
72.
0
93.
05.
0
51.
17.
0
55.
30.
2
74.
13.
0

87

13.06.2013

40
Про затвердження
сесія 6 схеми санітарної
склика очистки населених

Староаврам
івська
сільська

товарів
Діяльність таксі

14
%

Діяльність
автомобільного
вантажного транспорту
Здавання в оренду
власного нерухомого
майна
Стоматологічна
практика

10
%

Інші види рекреаційної
діяльності

10
%

Надання інших
індивідуальних послуг

9
%

Посередництво в
торгівлі продуктами
харчування,напоями та
тютюновими виробами
Діяльність кафе

10
%

Дослідження
конюктури ринку та
виявлення суспільної
думки

10
%

10
%
14
%

14
%

Поліпшення благоустрою та
утримання території об’єктів
благоустрою в належному

88

16.05.2013

ння
38
сесія

пунктів
Про затвердження
тарифів на
поослуги з
вивезення твердих
побутових відходів
та їх
захоронення,які
надаються
комунальним
підприємством
„Комунсервіс“

рада
Староаврам
івська
сільська
рада

стані.
Відповідно до п.2 ст.28 Закону
України „Про місцеве
самоврядування в
Україні“,Наказу Міністерства
будівництва,архітектури та
житлово-комунального
господарства № 74 від
10.01.2006 року „Про
затвердження норм утворення
твердих побутових відходів для
населених пунктів
України“,відношення
комунального підприємства
„Комунсервіс“ про
встановлення тарифів на
послуги з вивезення та
захоронення ТПВ,висновки
Державної Інспекції з
контролю за цінами в
Полтавській області щодо
розрахунку економічнообгрунтованих планових
витрат на послуги з вивезення
та захоронення ТПВ,висновки
та комісії з питань
комунальних тарифів.
Затвердити слідуючі тарифи на
послуги з перевезення та

захоронення ТПВ,які
надаються комунальним
підприємством „Комунсервіс“
за 1 куб.м. з урахуванням
податку на додану вартість.
Споживач
і
Населенн
я
Бюджетні
установи

89

12.07.2013

42
сесія 6

Про затвердження
положення

Староаврам
івська

Перевезен Захороне
ня ТПВ
ння ТПВ
25,28 грн 5,64 грн
25,28 грн

5,64 грн

Встановити розмір тарифу для
населення з перевезення та
захоронення ТПВ у розмірі:
- для мешканців,що
проживають в упорядкованих
будинках – 7,22 грн/м-ць з 1
жителя;
- для мешканців,що
проживають в упорядкованих
будинках за відсутності
каналізації – 7,30 грн/м-ць з 1
жителя;
- для мешканців,що
проживають в
багатоквартирних будинках –
7,48 грн/м-ць з 1 жителя.
Про залучення коштів
замовників будівництва обєктів

склика
ння

сільська
рада

архітектури на розвиток
інженерно-транспортної і
соціальної інфраструктури
Староаврамівської сільської
ради.Граничний розмір пайової
участі у розвитку
інфраструктури
Староаврамівської сільської
ради з урахуванням інших
передбачених законом
відрахувань не може
перевищувати:
- 10 % загальної кошторисної
вартості будівництва обєкта –
для будівництва нежитлових
будівель та споруд;
- 5 % загальної кошторисної
вартості будівництва обєкта –
для
реконструкції,розширення,добу
дови,реставрації і капітального
ремонту нежитлових будівель
та споруд;
- 4 % загальної кошторисної
вартості будівництва обєкта –
для житлових будинків;
- 2 % загальної кошторисної
вартості будівництва обєкта –
для

90

26.01.2011

5 сесія
6
склика
ння

Про встановлення
ставки збору за
провадження
деяких видів

Староаврам
івська
сільська
рада

реконструкції,розширення,добу
дови,реставрації і капітального
ремонту житлових будинків.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування, а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
встановити ставки збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з
надання платних послуг з
розрахунку на календарний
місяць у відповідному розмірі
до мінімальної заробітної
плати:
а) ставка збору за провадження
торгівельної діяльності
промисловими та
продовольчими товарами в
населених пунктах сільської
ради – 0,085;
б) ставка збору за провадження
торгівельної діяльності
промисловими та
продовольчими товарами на
трасі Київ-Харків-0,1;
в) ставка збору за провадження
торгівельної діяльності

нафтопродуктами,скрапленим
та стиснутим газом із
застосуванням пістолетних
паливно-роздавальних колонок
на
стаціонарних,малогабаритних і
пересувних автозаправних
станціях,заправних пунктах0,4.
Тарасівська сільська рада
Тарасівська
сільська
рада
Тарасівська
сільська
рада

91

17.01.2013

22
сесія

Рішення

92

17.01.2013

22
сесія

Рішення

93

17.01.2013

22
сесія

Рішення

Тарасівська
сільська
рада

94

17.01.2013

22
сесія

Рішення

95

17.01.2013

22
сесія

Рішення

Тарасівська
сільська
рада
Тарасівська
сільська
рада

Про встановлення розміру
орендної плати за користування
ріллею-3% грошової оцінки
Встановлення збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності0,1 % від МЗП
Про встановлення податку на
нерухоме майно,відмінне від
земельної ділянки по
Тарасівській сільській раді- 0,5
% від розміру МЗП
Про встановлення ставок
єдиного податку від 4-14 % у
відношенні до МЗП
Про встановлення розміру
орендної плати за земельні
ділянки для комерційного
використання -4 % від

96

17.01.2013

22
сесія

Рішення

Тарасівська
сільська
рада

Трубайцівська сільська рада
Про встановлення Трубайцівс
ставки збору за
ька сільська
провадження
рада
деяких видів
підприємницької
діяльності

97

26.01.2011

32-У

98

21.12.2011

91-Х

Про затвердження
єдиного податку
для субєктів
підприємницької
діяльності

99

05.04.2012

119ХІІ

Про затвердження Трубайцівс
орендної плати за
ька сільська
землі
рада
сільськогосподарсь
кого використання
для фізичних осіб в

Трубайцівс
ька сільська
рада

грошової оцінки землі
Про встановлення розміру
орендної плати за земельні
ділянки для сіно-косіння – 60
грн. за 1 га,випасання худоби –
30 грн. за 1 га.
Ставка збору за провадження
торгівельної діяльності
промисловими та
продовольчими товарами в
населених пунктах сільської
ради – 0,085 розміру
мінімальної заробітної плати на
календарний місяць
Привести ставки єдиного
податку за видами діяльності
відповідно до Класифікатора
видів економічної діяльності
(КВЕД) та встановити ставки
єдиного податку в розмірі 20 %
мінімальної заробітної плати в
місяць
Встановити орендну плату за
використання земель
сільськогосподарського
призначення в межах
населених пунктів – рілля – 590
грн. за 1 га.

100 31.12.2013

101 28.12.2012

343ХХV

№ 75

межах населених
пунктів
Про встановлення
ставки податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної ділянки

Трубайцівс
ька сільська
рада

Хильківська сільська рада
Про затвердження Хильківськ
вартості торгового а сільська
патенту на 2013 рік рада,
МДПІ

Встановити ставки податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки з розрахунку
на календарний рік у
відповідному розмірі до
мінімальної заробітної плати
встановлено законодавством на
01 січня звітного податкового
року: ставка податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки: для квартир
не більше 1%
м/з/плати,житлова площа яких
не перевищує 240
кв.м.,будинків не більше 1%
м/з/пл. площа яких не
перевищує 500 кв.м.,квартир та
будинків не більше 1% від
м/з/пл. житлова площа не
перевищує 740 кв.м.
Встановити вартість торгового
патенту на території
Хильківської сільської ради на
2013 рік в розмірі – 0,06
розміру мінімальної заробітної
плати (з 01.01.2013р. –

102 23.10.2012

№ 57

Про встановлення
ставок єдиного
податку для
фізичних осібпідприємців на
2013 рік

Хильківськ
а сільська
рада,
МДПІ

103 23.10.2012

№ 58

Про встановлення
ставки податку на
нерухоме
майно,відмінне від
земельної ділянки
по Хильківській
сільській раді на
2013 рік

Хильківськ
а сільська
рада,
МДПІ

104 23.08.2013

№ 68

Про встановлення
ставок єдиного
податку для
фізичних осібпідприємців на
2014 рік

Хильківськ
а сільська
рада,
МДПІ

105 17.10.2013

№ 72

Про встановлення

Хильківськ

68,82грн.,з 01.12.2013р. –
73,08грн.).
Для І групи платників єдиного
податку-у межах 10 % розміру
мінімальної заробітної плати;
Для ІІ групи платників єдиного
податку-у межах від 2 до 20 %
розміру мінімальної заробітної
плати,з розрахунку на
календарний місяць.
Ставка податку на нерухоме
майно,відмінне від земельної
ділянки по Хильківській
сільській раді для
квартир,житлова площа яких не
перевищує 500 кв.м. – 2,7 %
розміру мінімальної заробітної
плати,встановленої законом на
01 січня звітного (податкового)
року.
Для І групи платників єдиного
податку – у межах 10% розміру
мінімальної заробітної плати;
Для ІІ групи платників єдиного
податку – у межах від 2-20%
розміру мінімальної заробітної
плати,з розрахунку на
календарний місяць.
Ставка податку на нерухоме

ставки податку на
нерухоме
майно,відмінне від
земельної ділянки
по Хильківській
сільській раді на
2014 рік

106 29.11.2013

107 27.01.2012

№ 77

Рішен
ня
позаче
ргової

а сільська
рада,
МДПІ

майно,відмінне від земельної
ділянки по Хильківській
сільській раді для
квартир,житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м. та
житлових будинків,житлова
площа яких не перевищує 500
кв.м. – 1,0% розміру
мінімальної заробітної плати;
Ставка податку на нерухоме
майно.відмінне від земельної
ділянки по Хильківській
сільській раді 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.
Вартість торгового патенту на
території Хильківської
сільської ради на 2014 рік в
розмірі – 0,06% розміру
мінімальної заробітної плати.

Про затвердження Хильківськ
вартості торгового а сільська
патенту на 2014 рік рада,
МДПІ
Шишацька сільська рада
Про затвердження Шишацька
Програми ремонту сільська
та утримання
рада
автомобільних

так

Програма ремонту та
утримання автомобільних доріг
загального
користування,розвитку

108 27.01.2012

109 27.01.2012

110 27.01.2012

15
доріг загального
сесії 6 користування,розв
склика итку дорожнього
руху та його
безпеки на 20122014 роки на
території
Шишацької
сільської ради
Рішен Про затвердження
ня
Програми
позаче вуличного
ргової освітлення
15
Шишацької
сесії 6 сільської ради з
склика використанням
енергозберігаючих
технологій
Рішен Про затвердження
ня
Програми охорони
позаче навколишнього
ргової середовища та
15
поводження з
сесії 6 твердими
склика побутовими
ння
відходами на
період 2012-2014
років
Рішен Про затвердження

дорожнього руху та його
безпеки на 2012-2014 роки на
території Шишацької сільської
ради

Шишацька
сільська
рада

так

Програма реконструкції мереж
вуличного освітлення
Шишацької сільської ради з
використанням
енергозберігаючих технологій
на 2012-2014 роки

Шишацька
сільська
рада

так

Програми охорони
навколишнього середовища та
поводження з твердими
побутовими відходами на
період 2012-2014 років по
Шишацькій сільській раді

Шишацька

так

Програма охорони лісових

111 04.12.2013

112 04.12.2013

ня
позаче
ргової
15
сесії 6
склика
ння
Рішен
ня 37
сесії 6
склика
ння

Програми охорони сільська
лісових ресурсів на рада
період 2012-2015
років по
Шишацькій
сільській раді

Про встановлення
ставок єдиного
податку для
субєктів малого
підприємництвафізичних осіб по
шишацькій
сільській раді
Рішен Про встановлення
ня 37
ставки податку на
сесії 6 нерухоме
склика майно,відмінне від
ння
земельної ділянки

ресурсів на період 2012-2015
років по Шишацькій сільській
раді.

Шишацька
сільська
рада

так

Ставка єдиного податку від
10% до 20% мінімальної
заробітної плати.

Шишацька
сільська
рада

так

Ставка податку на нерухоме
майно за 1 кв.м. житлової
площі для власників
квартир,житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м. та
житлових будинків,житлова
площа яких не перевищує 500
кв.м.,квартир та
будинків,житлова площа яких
не перевищує 740 кв.м. – 0,01
% розміру мінімальної
заробітної плати,встановленої
законом на 01 січня звітного
(податкового) року.

113 04.12.2013

114 24.03.2011

115 24.03.2011

Рішен
ня 37
сесії 6
склика
ння

Про встановлення Шишацька
так
ставки збору за
сільська
запровадження
рада
деяких видів
підприємницької
діяльності по
Шишацькій
сільській раді
Штомпелівська сільська рада
6 сесія Про затвердження Штомпелів 21.03.2013
6
технічної
ська
склика документації з
сільська
ння
нормативної
рада
грошової оцінки
земель с.Ставки

6 сесія

Про затвердження

Штомпелів

21.03.2013

В разі,якщо житлова площа
квартир перевищує 240 кв.м. та
житлова площа житлових
будинків перевищує 500
кв.м.,житлова площа квартир та
будинків перевищує 740 кв.м. –
2,7 % розміру мінімальної
заробітної плати встановленої
законом на 01 січня звітного
(податкового) року.
Ставка збору за надання послуг
торгівлі промисловими та
продуктовими товарами за
один календарний місяць – 0,1
% мінімальної заробітної
плати.

З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити базову вартість
1м.кв.земель с.Ставки в розмірі
44,82грн. станом на 01.01.2010
року.
З метою зміцнення

6
технічної
склика документації з
ння
нормативної
грошової оцінки
земель с.Бочки

ська
сільська
рада

116 24.03.2011

6 сесія
6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель
с.Штомпелівка

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.03.2013

117 24.03.2011

6 сесія
6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с.Лобкова
Балка

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.03.2013

118 24.03.2011

6 сесія Про затвердження
6
технічної
склика документації з

Штомпелів
ська
сільська

21.03.2013

матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити базову вартість
1м.кв.земель с.Бочки в розмірі
42,22грн. станом на 01.01.2010
року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити базову вартість
1м.кв.земель с.Штомпелівка в
розмірі 70,98грн. станом на
01.01.2010 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити базову вартість
1м.кв.земель с.Лобкова Балка в
розмірі 69,46грн. станом на
01.01.2010 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а

ння

нормативної
грошової оцінки
земель с.Ковтуни

рада

119 24.06.2011

8 сесія
6
склика
ння

Про затвердження
орендної плати за
землі не
сільськогосподарсь
кого призначення в
межах населених
пунктів.

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.03.2013

120 24.06.2011

8 сесія
6
склика
ння

Штомпелів
ська
сільська
рада

11.07.2013

Штомпелів
ська
сільська
рада

08.02.2013

121 06.01.2012

Про затвердження
правил
благоустрою
території
Штомпелівської
сільської ради
14
Про встановлення
сесія 6 ставок єдиного
склика податку
ння

також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити базову вартість
1м.кв.земель с.Ковтуни в
розмірі 42,74грн. станом на
01.01.2010 року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити орендну плату за
земельні ділянки не
сільськогосподарського
призначення 3 % від
нормативної грошової оцінки
землі в межах населених
пунктів з 01.07.2011 року.
Поліпшення благоустрою та
утримання території обєктів
благоустрою в належному стані

З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села

122 03.03.2012

15
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель
с.Шарківщина

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.03.2013

123 03.03.2012

15
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель
с.КоломійцевеОзеро

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.03.2013

встановлено ставки єдиного
податку для субєктів
господарювання,які
застосовують спрощену
систему оподаткування.ставки
єдиного податку
встановлюються у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру
мінімальної заробітної
плати,встановленої законом на
01 січня податкового (звітного)
року.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с.Шарківщина
в розмірі 47,06грн. станом на
01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с.КоломійцевеОзеро в розмірі 57,34грн. кв.м.

124 03.03.2012

15
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель
с.Лісянщина

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.03.2013

125 03.03.2012

15
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель с.Наталівка

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.03.2013

126 03.03.2012

15
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
технічної
документації з
нормативної
грошової оцінки
земель
с.Варварівка

Штомпелів
ська
сільська
рада

21.03.2013

127 03.03.2012

15

Про затвердження

Штомпелів

21.03.2013

станом на 01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с.Лісянщина в
розмірі 40,08грн. кв.м. станом
на 01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с.Наталівка в
розмірі 42,26грн. кв.м. станом
на 01.01.2011 року
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с.Варварівка в
розмірі 33,46грн. кв.м. станом
на 01.01.2011 року
З метою зміцнення

сесія 6 технічної
склика документації з
ння
нормативної
грошової оцінки
землі с.ВанжинаДолина

128 31.05.2012

17
сесія 6
склика
ння

Про затвердження
Порядку залучення
коштів пайової
участі замовників
на розвиток
інженернотранспортної та
соціальної
інфраструктури
населених пунктів
Штомпелівської
сільської ради

ська
сільська
рада

Штомпелів
ська
сільська
рада

06.06.2013

матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
затвердити середню базову
вартість земель с.В.Долина в
розмірі 38,46грн. кв.м. станом
на 01.01.2011 року
Про залучення коштів
замовників будівництва обєктів
архітектури на розвиток
інженерно-транспортної і
соціальної інфраструктури
Штомпелівської сільської
ради.Граничний розмір пайової
участі у розвитку
інфраструктури
Штомпелівської сільської ради
з урахуванням інших
передбачених законом
відрахувань не може
перевищувати:
1) 7% загальної кошторисної
вартості будівництва обєкта –
для нежитлових будівель та
споруд;
2) 2 % загальної кошторисної
вартості будівництва обєкта –
для індивідуальних житлових

129 22.10.2013

12
сесія 6
склика
ння

Про встановлення
ставки збору за
провадження
деяких видів
підприємницької
діяльності по
Штомпелівській
сільській раді

Штомпелів
ська
сільська
рада

будинків без врахування
допоміжних господарських
будівель та/або споруд
загальною площею від 300 м2.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
встановлено ставки збору:
- за провадження торгівельної
діяльності та діяльності з
надання платних послуг з
розрахунку на календарний
місяць у відповідному розмірі
до мінімальної зарплати:
- ставка збору за провадження
торгівельної діяльності
промисловими та
продуктовими товарами в
населених пунктах сільської
ради – 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати;
- ставка збору за провадження
торгівельної діяльності
(ресторанне господарство) в
населених пунктах сільської
ради – 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати;

130 30.12.2013

27
сесія 6
склика
ння

Про встановлення
ставки збору на
нерухоме
майно,відмінне від
земельної ділянки
по Штомпелівській
сільській раді

Штомпелів
ська
сільська
рада

- ставка збору за провадження
торгівельної діяльності із
придбання пільгового
торгового патенту
встановлюється в розмірі 0,05
розміру мінімальної заробітної
плати щорічно.
З метою зміцнення
матеріальної і фінансової бази
місцевого самоврядування,а
також сприяння соціальноекономічному розвитку села
встановлено ставки збору
Штомпелівською сільською
радою в таких розмірах за
1кв.м. житлової площі обєкта
житлової нерухомості:
- для квартир,житлова площа
яких не перевищує 240 кв.м. та
житлових будинків,житлова
площа яких не перевищує 500
кв.м. – 1% розміру мінімальної
заробітної плати,встановленої
законом на 01 січня звітного
(податкового) року;
- для квартир,житлова площа
яких перевищує 240 кв.м. та
житлових будинків,житлова
площа яких перевищує 500

кв.м. – 2,7% розміру
мінімальної заробітної
плати,встановленої законом на
01 січня звітного (податкового)
року.
131 12.12.2012

132 16.01.2014

133 16.01.2014

134 16.01.2014

135 07.06.2011

Ялосовецька сільська рада
20
Про встановлення Ялосовецьк
сесія 6 ставок єдиного
а сільська
склика податку для
рада
ння
субєктів малого
підприємництвафізичних осіб
Ставки збору за
Ялосовецьк
запровадження
а сільська
деяких видів
рада,згідно
підприємницької
Податковог
діяльності
о кодексу
Вартість торгового Ялосовецьк
патенту
а сільська
рада,згідно
Податковог
о кодексу
Ставки єдиного
Ялосовецьк
податку для
а сільська
субєктів малого
рада,згідно
підприємництваПодатковог
фізичних осіб
о кодексу
Архівний відділ
№ 149 Про затвердження Архівний
-

З метою надання можливості
фізичним особам-підприємцям
реалізувати своє право на
застосування спеціального
режиму оподаткування.
Протягом
року

0,1% розміру мінімальної
заробітної плати.

Протягом
року

0,1% розміру мінімальної
заробітної плати.

Протягом
року

Від 10% до 20% мінімальної
заробітної плати

05.12.2012

Про затвердження цін на

цін на роботи
(послуги),що
виконуються
архівним відділом
районної
державної
адміністрації

відділ
Хорольсько
ї районної
державної
адміністрац
ії

05.12.2013

роботи (послуги),що
виконуються архівним відділом
районної державної
адміністрації.

