Перелік діючих регуляторних актів в Карлівському районі Полтавській області
(станом на 01.04.2014)
№
п/п

Дата
прийняття
регуляторног
о акта

№ РА

Назва регуляторного
акта

Розробник РА

Дата проведення
відстеження
результативності РА
повторне
періодичне

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

1

21.01.2011.

Про
затвердження
регламенту
роботи
Карлівської міської ради
шостого скликання

Карлівська міська рада

08.02.12.

08.02.15.

Регламент роботи Карлівської міської
ради

2

21.01.2011.

третє засідання
другої
позачергової
сесія шостого
скликання
третє засідання
другої
позачергової
сесія шостого
скликання

Про затвердження Порядку
продажу земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення на земельних
торгах

Карлівська міська рада

08.02.12.

08.02.15.

Порядок продажу земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення на земельних торгах

3

03.03. 2011 .

Про затвердження
Правил благоустрою
території м. Карлівка

Карлівська міська рада

12.04.12.

12.04.15.

Правила
Карлівка

4

14.07. 2011 .

четверта
позачергова
сесія шостого
скликання
восьма сесія
шостого
скликання

Карлівська міська рада

16.07.12.

16.07.15.

Заходи щодо забезпечення доступу до
публічної інформації

5

14.07. 62011.

восьма сесія
шостого
скликання

Карлівська міська рада

16.07.12.

16.07.15.

Розмір фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються за
запитами на інформацію

6

14.07. 2011.

восьма сесія
шостого
скликання

Про
заходи
щодо
забезпечення
доступу
до
публічної
інформації
Про затвердження розміру
фактичних
витрат
на
копіювання
або
друк
документів, що надаються
за запитами на інформацію,
та порядку відшкодування
цих витрат
Про затвердження Порядку
пайової участі замовників
будівництва
у
розвитку
інженерно-транспортної
інфраструктури м. Карлівки

Карлівська міська рада

16.07.12.

16.07.15.

Порядок пайової
будівництва

Міська рада

благоустрою

території

участі

м.

замовників

7

14.07. 2011.

восьма сесія
шостого
скликання

8

14.07. 2011.

восьма сесія
шостого
скликання

9

09.09. 2011.

10

21.10. 2011.

дев’ята
позачергова
сесія шостого
скликання
десята сесія
шостого
скликання

11

17.11. 2011.

одинадцята
позачергова
сесія шостого
скликання

12

12.12. 2011.

дванадцята
сесія шостого
скликання

13

12.01. 2012.

14

08.02. 2012.

чотирнадцята
позачергова
сесія шостого
скликання
п’ятнадцята
сесія шостого
скликання

15

08.02. 2012 .

п’ятнадцята
сесія шостого
скликання

Про
встановлення
граничного розміру пайової
участі
замовників
будівництва
об’єкту
містобудування у розвитку
інфраструктури м. Карлівки
Про затвердження Порядку
розміщення
малих
архітектурних
форм
для
провадження
підприємницької
діяльності у місті Карлівка
Про
внесення
змін
та
доповнень до регламенту
роботи Карлівської міської
ради шостого скликання
Про затвердження Порядку
проведення
конкурсу
на
право оренди комунального
майна
Про встановлення тарифу
на послуги з перевезення
пасажирів
на
міських
автобусних
маршрутах
загального
користування
Про затвердження Методики
розрахунку оренди плати
за комунальне майно та
пропозиції її розподілу
Про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних осіб-підприємців з 1
січня 2012 р.
Про затвердження порядку і
правил
проведення
феєрверків (салютів) та
реалізації
піротехнічних
виробів
на
території
Карлівської міської ради
Про
внесення
змін
до
рішення 14 позачергової сесії
міської ради 6 скликання від
08.02.2012
року
«Про

Карлівська міська рада

16.07.12.

16.07.15.

Розмір
пайової
будівництва

участі

замовників

Карлівська міська рада

16.07.12.

16.07.15.

Порядок
розміщення
архітектурних форм

Карлівська міська рада

16.10.12.

16.10.15.

Зміни до регламенту

Карлівська міська рада

16.11.12.

16.11.15.

Порядок проведення конкурсу на право
оренди комунального майна

Карлівська міська рада

03.12.12.

03.12.15.

Тариф на послуги з перевезення
пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування

Карлівська міська рада

25.12.12.

25.12.15.

Методика розрахунку оренди плати
за комунальне майно

Карлівська міська рада

09.04.13.

09.04.16.

Ставки єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців з 1 січня 2012 р.

Карлівська міська рада

09.04.13.

09.04.16.

Правила проведення феєрверків (салютів) та
реалізації піротехнічних виробів

Карлівська міська рада

09.04.13.

09.04.16.

Зміни до ставок єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2012.

малих

сімнадцята
позачергова
сесія шостого
скликання
сімнадцята
позачергова
сесія шостого
скликання

встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осібпідприємців з 1 січня 2012р».
Про затвердження Правил
розміщення
зовнішньої
реклами у м. Карлівка

Карлівська міська рада

21.04.13.

21.04.16.

Правила розміщення зовнішньої реклами
у м. Карлівка

Про затвердження Порядку
передачі в оренду об’єктів
комунальної власності
територіальної громади
м. Карлівка

Карлівська міська рада

21.04.13.

21.04.16.

Порядок передачі в оренду об’єктів
комунальної власності

Про затвердження програми
приватизації
майна,
що
перебуває в комунальній
власності територіальної
громади м. Карлівка на 2012
– 2015 роки

Карлівська міська рада

02.06.13.

02.06.16.

Програма
майна

двадцять п’ята Про міський бюджет на 2013 р.
сесія шостого
скликання
двадцять п’ята
Про затвердження Плану
сесія шостого
діяльності
з
підготовки
скликання
проектів регуляторних актів
міської ради на 2013 р.
двадцять п’ята
Про
внесення
змін
до
сесія шостого
рішення 15 сесії міської ради
скликання
6 скликання від 08.02.2012
року «Про встановлення
ставок єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців з 1
січня 2012 р».
двадцять п’ята Про
затвердження
плану
сесія шостого роботи міської ради на І
скликання
півріччя 2013 року

Карлівська міська рада

05.10.13.

Про міський бюджет на 2013.

Карлівська міська рада

05.10.13.

План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів міської ради на 2013.

Карлівська міська рада

05.10.13.

Зміни до ставок єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2012.

Карлівська міська рада

09.04.13.

План роботи міської ради на І півріччя
2013 року

двадцять п’ята Про
затвердження
плану
сесія шостого роботи виконавчого комітету
скликання
міської ради на І півріччя 2013
року
двадцять
Про затвердження Плану
восьма сесія
приватизації
об’єктів

Карлівська міська рада

09.04.13.

План роботи виконавчого комітету
міської ради на І півріччя 2013 року

Карлівська міська рада

05.10.13.

План приватизації об’єктів комунальної
власності на 2013 р.

16

12.04. 2012 .

17

12.04. 2012 .

18

24.05. 2012.

вісімнадцятої
позачергова
сесія шостого
скликання

19

25.12. 2012.

20

25.12. 2012.

21

25.12. 2012.

22

25.12. 2012.

23

25.12. 2012.

24

22.02. 2013.

приватизації

комунального

шостого
скликання

25

14.03. 2013.

двадцять
дев’ята сесія
шостого
скликання

26

25.04.2013

31 сесія 6
скликання

27

17.05.2013

32 сесія 6
скликання

28

24.07.2013

Тридцять
шоста
позачергова
сесія шостого
скликання

29

20.08. 2013

30

20.08. 2013

комунальної
власності
територіальної громади
м. Карлівка на 2013 рік
Про
затвердження
норм
споживання
теплової
енергії
на
централізоване опалення
та
підігрів
води,
для
населення м. Карлівки
Про визнання генерального
плану
м.
Карлівка
Полтавської
області
,
розробленого у 1976 році
придатним для використання
при
проектуванні
і
будівництві
Про
внесення
змін
до
рішення 15 сесії міської ради
6 скликання від 8.02.2012
року «Про встановлення
ставок єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців з
1 січня 2012 року»

Карлівська міська рада

23.03.14.

23.03.17.

Норми споживання теплової енергії на
централізоване опалення
та підігрів води

Карлівська міська рада

04.05.2014

04.05.2017

Використання генерального плану м.
Карлівка полтавської області від 1976р.

Карлівська міська рада

25.05.2014

25.05.2017

Зміни до ставок єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців з 1 січня 2012
року

Карлівська міська
рада

03.08.14 р.

03.08.17р.

Додаткове внесення змін до правил
благоустрою

Тридцять
сьома
позачергова
сесія шостого
скликання

Про внесення доповнень до
рішення четвертої
позачергової сесії
Карлівської міської ради
шостого скликання від
03.03.2011 року «Про
затвердження Правил
благоустрою території
міста Карлівка»
Про затвердження плану
роботи Виконавчого
комітету Карлівської
міської ради на ІІ півріччя
2013 року

Карлівська міська
рада

24.08.14 р.

24.08.17р.

План роботи Виконавчого комітету
Карлівської міської ради на ІІ
півріччя 2013 року

Тридцять
сьома
позачергова
сесія шостого

Про затвердження плану
роботи Карлівської
міської ради на ІІ півріччя
2013 року

Карлівська міська
рада

24.08.14

24.08.17

План роботи Карлівської міської
ради на ІІ півріччя 2013 року

скликання
Тридцять
восьма
позачергова
сесія шостого
скликання

Про внесення змін до
рішення 15 сесії
Карлівської міської ради
шостого скликання від
08.02.2012 року «Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців з 1 січня 2012
року»

32

10.12.2010

б/н

Попівська сільська рада

Затвердити
регламент
сільської ради

33

11.01.2012

б\н

Попівська сільська рада

Встановити ставки єдиного податку для
фізичних
осіб-підприємців
з
01.01.2012року.

34

31.08.2012

П»ятнадцята
сесія шостого
скликання

«Про
затвердження
регламенту
Попівської
сільської ради»
«Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців з
1 січня 2012 року.»
Про
внесення
змін
до
рішення
дванадцятої
позачергової сесії шостого
скликання від 11.01.2012 року
про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних осіб –підприємців з
01.01.2012року».

Попівська сільська рада

З 01.01.2012 встановити ставки
01.01.20012 року
для фізичних осіб підприємців
розрахунку на календарний місяць.

31

18.09. 2013

Карлівська міська
рада

28.09.14

28.09.17

Зміни до ставок єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців

Попівська сільська рада
Попівської

з
з

35

16.11.2012

Позачергова
16-та сесія
шостого
скликання

Про затвердження правил
благоустрою
чистоти,
порядку
утримання
вуличних
і
дворових
територій,
парків
та
додержання
тиші
в
громадських
місцях
Попівської

Попівська сільська
рада

Затвердити правила благоустрою
чистоти,
порядку
утримання
вуличних і дворових територій,
парків та додержання тиші в
громадських місцях
в селі Попівка
.

36

24.12.2012

24.12.201

Про затвердження сільської
Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2013рік.
Про затвердження сільської
Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2013 рік.

Попівська сільська рада

37

Сімнадцята
сесія шостого
скликання
Сімнадцята
сесія шостого
скликання

Затвердили
сільську
Програму
оздоровлення та відпочинку дітей на 2013
рік.
Затвердити
сільську
програму
оздоровлення та відпочинку дітей на 2013
рік.

Попівська сільська рада

38

17.01.2013

39

24.12.2012

40

29.03.2013

41

12 січня 2012 року

42

Виконавчий
комітет
Попівської
сільської ради
Сімнадцята
сесія шостого
скликання

Вісімнадцята
сесія шостого
скликання
Попівської
сільської ради

Про організацію громадських
робіт у 2013 році

Виконавчий комітет
Попівської сільської
ради

Затвердити
види
оплачуваних
громадських робіт на 2013рік.

Про затвердження переліку
об’єктів та суспільно корисних
робіт
для
засуджених, на яких судом
накладено
адміністративне
стягнення
у
вигляді
громадських
робіт
на
території Попівської ради
«Про затвердження ставок
земельного податку на 2013
рік»

Попівська сільська рада

Затвердили перелік об’єктів суспільнокорисних робіт для засуджених, на яких
судом
накладено
адміністративне
стягнення у вигляді громадських робіт на
території Попівської сільської ради

Попівська сільська рада

Затвердили ставки земельного податку

Халтуринська сільська рада
чотирнадцята
позачерговасесії
шостогосклика
ння

«Про встановлення ставок
єдиногоподатку
для
фізичнихосіб – підприємців з
1 січня 2012 року»

30 березня 2012
року

Рішення № 09
виконавчогоко
мітету

43

14 березня 2012
року

П*ятнадцятасес
іяшостогосклик
ання

44

25 квітня 2012
року

Рішення № 12
виконавчогоко
мітету

Про
проведеннядвомісячникаблаг
оустрію
і
озелененнятериторіїсільської
ради
Про
встановлення
та
затвердженнявідсотківвіднор
мативноїгрошовоїоцінкиземе
льноїділянки
для
веденнярозрахункуорендної
плати за землю в межах
населенихпунктів
на
територіїХалтуринськоїсільс
ької ради
Про
хідпідготовки
та
проведеннясвяткування Дня
Перемоги.

Халтуринська сільська
рада

Халтуринська сільська
рада

Халтуринська сільська
рада

Халтуринська сільська
рада

Встановлення ставок єдиногоподатку для
фізичнихосіб – підприємців, які не
використовуютьпрацюнайманихосіб,здійс
нюютьвиключнороздрібний
продаж
товарів з торгівельнихмісць на ринках,
абопроводятьгосподарськудіяльність
з
наданняпобутовихпослугнаселенню і осяг
доходу якихпротягом календарного року
не перевищує 150 000 грн.
Проведеннядвомісячникаблагоустрію
насадженнядерев,наведенняналежного
порядку на кладовищі, поточний ремонт
памятників,вивезеннясміття,ремонтводон
апірнихбашт
Встановити
та
затвердитивідсоткивіднормативноїгрошо
воїоцінкиземельноїділянки
для
веденнярозрахункуорендної плати за
землю в межах населенихпунктів на
територіїХалтуринськоїсільської ради в
розмірі( 3 %, 5% та 12%.)
Святкування 67 – річниці Перемоги в
ВеликійВітчизнянійвійні ( проведення в
с-щі
Халтурине
та
в

селіМар*янівкамітенгу,
організувати
безкоштовний святковий обід, виділити
необхідний транспорт
для підвезення
людей з віддалених населених пунктів.
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25 травня 2012
року

Шіснадцятасесі
яшостогосклика
ння

Про
затвердженняПрограмиХалту
ринськоїсільської
ради
оздоровлення
та
відпочинкудітей на 2012 рік.

Халтуринська сільська
рада

Забезпечти якісними оздоровчими та
відпочинковими послугами дітей в
дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку
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25 грудня 2012
року

Двадцять
перша
сесіяшостогоскл
икання

ПрограмапідтримкиХалтури
нського ГСКП

Халтуринська сільська
рада

Щодо
забезпечення
сталого
функціонування
комунального
підприємства направлене на регулювання
відносин, пов*язаних з проведенням
комплексу
заходів
(
поліпшення
матеріально-технічної бази комунального
підприємства,забезпечення його сучасним
обладнанням, надання кваліфікованих
послуг)
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25 грудня 2012
року

Двадцять
перша
сесіяшостогоскл
икання

Програмаекономічного та
соціальногорозвіткуХалтури
нськоїсільської ради на 2013
рік

Халтуринська сільська
рада

Програма економічного та соціального
розвітку сільської ради визначає цілі,
завдання та основні заходи на 2013 рік;
кількісні критерії, що будуть свідчити
про реалізацію цілей, основні завдання та
заходи на 2013 рік.
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22 лютого 2013
року

Двадцять друга
сесіяшостогоскл
икання

Про місцеві податки та збори.

Халтуринська сільська
рада
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29 березня 2013
року

Рішення № 12
виконавчого
комітету

Про проведення
двомісячника благоустрою і
озеленення території
сільської ради

Халтуринська сільська
рада

50

29 березня 2013

23 сесія 6

Про встановлення та

Халтуринська сільська

Про встановлення податку на нерухоме
майно,відмінне від земельної ділянки;
єдиний податок; збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності
Проведення двомісячника благоустрою –
насадження дерев, наведення належного
порядку на кладовищі, поточний ремонт
пам’ятників, вивезення сміття, ремонт
водонапірних башт.
Встановити та затвердити відсотки від

року

скликання

затвердження відсотків від
нормативної грошової оцінки
земельної ділянки для
ведення розрахунку орендної
плати за землю в межах
населених пунктів на
території Халтуринської
сільської ради
Про організацію громадських
робіт

рада

нормативної грошової оцінки земельної
ділянки для ведення розрахунку орендної
плати за землю в межах населених
пунктів на території Халтуринської
сільської ради в розмірі (3%,5%,12%)

Халтуринська сільська
рада

Створити тимчасові робочі місця для
організації та проведення громадських
робіт, укласти договори про спільну
діяльність з організації громадських робіт
з Карлівським РЦЗ.
Про затвердження порядку залучення,
розрахунок розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури Халтуринської сільської
ради. Затвердження Порядку розрахунку
пайової участі змовників у розвитку
інфраструктури сільської ради у разі
будівництва об’єктів.
Регулярне безоплатне перевезення учнів
до місць навчання і додому є складовою
частиною забезпечення реалізації прав
громадян на здобуття дошкільної та
загальної середньої освіти.
Святкування 68 – річниці Перемоги в
Великої Вітчизняної війни
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26 березня 2013
року

Рішення №14
виконавчого
комітету

52

29 березня 2013
року

23 сесія 6
скликання

Про пайову участь у розвитку
інфраструктури
Халтуринської сільської ради

Халтуринська сільська
рада

53

29 березня 2013
року

23 сесія 6
скликання

Програма перевезення дітей
Халтуринської сільської ради
на 2013 – 2015 роки

Халтуринська сільська
рада
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26 квітня 2013
року

Рішення № 17
виконавчого
комітету

Про хід підготовки та
проведення святкування Дня
Перемоги

Халтуринська сільська
рада
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9 –а сесія 6-го
скликання від
11.01.2012.

01

«Про Програму благоустрою
населених пунктів сільської
ради на 2012-2014 роки »

Сесія с/ради

-

-

9 –а сесія 6-гоІ
скликання від
11.01.2012.

02

«Про Програму вуличного
освітлення
по сільській раді на 2012-2014
роки »

Сесія с/ради

_

_

9 –а сесія 6-го

03

«Про

Сесія с/ради

Верхньоланнівська сільська рада

56

57

Програму

розвитку

_

_

Затверджено
Програму
благоустрою
населених пунктів сільської ради на 20122014 роки ,передбачено використати
кошти з сільського бюджету в сумі 2,0
тис.грн.
Затверджено
Програму
вуличного
освітлення
на
2012-2014
роки,
передбачено використати кошти з
сільського бюджету в сумі 51,0 тис.грн.
Затверджено Програму розвитку фізичної
культури і спорту на 2012-2014 роки ,

скликання від
11.01.2012.

58

фізичної культури і спорту на
2012-2014 роки »

9 –а сесія 6-го
скликання від
11.01.2012.

04

9–а сесія 6-го
скликання від
11.01.2012.

05

10 –а сесія 6-го
скликання від
19.04.2012.

06

61

Рішення
виконкому № 01
від 21.01.2013.

07

62

15 сесія 6 -го
скликання від
04.02.2013.

07

63

Рішення
виконкому № 06
від 21.01.2013.

64

16 сесія 6
скликання від
03.04.2013р.

59

60

01

Про Програму
соціальноекономічного
розвитку
сільської ради на 2012-2014
роки »
«Про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних
осіб-підприємців
з01.01.2012 року».

«Про затвердження Правил
благоустрою
,забезпечення
чистоти , порядку утримання
і
прибирання
вуличних
,дворових територій , парку
та
додержання
тиші
в
громадських
місцях
населених пунктів с/ради»
«Про
організацію
громадських робіт у 2013
році»

«Про
затвердження
Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2013 рік
»
«Про перелік об»єктів та
види
суспільно-корисних
робіт у 2013 році »
«Про порядок розрахунку
ставок орендної плати за
користування
земельними

передбачено використати кошти з
сільського бюджету в сумі 33,0 тис.грн.сія
с/ради

Сесія с/ради

_
_

Затверджено
Програму
соціальноекономічного розвитку сільської ради на
2012-2014 роки, передбачено використати
кошти з сільського бюджету в сумі 141,6
тис.грн.
Встановлено ставки єдиного податку 10%
від мінімальної заробітної плати для
фізичних
осіб
–підприємців
,які
невикористовують працю найманих осіб
та 20% від мінімальної заробітної плати
для фізичних осіб –підприємців, які
здійснюють господарську діяльність,для
фізичних осіб –підприємців 3-ї групи-3 і 5
%.

Сесія с/ради

-

-

Сесія с/ради

-

-

Затверджено
Правила
благоустрою,забезпечення
чистоти,
порядку
утримання
і
прибирання
вуличних, дворових територій, парку та
додержання тиші в громадських місцях

_

Затверджено
перелік
підприємств
комунальної форми власності та інших
підприємств , установ , організацій у яких
планується організовувати такі роботи та
види громадських робіт.
50
Затверджено Програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2013 рік ,
передбачено використати кошти з
сільського бюджету в сумі 2,0 тис.грн.
Визначено види суспільно-корисних робіт
та затверджено перелік об»єктів
для
відбування засудженими г
ромадських робіт
Затверджено плату за 1 га земельної
ділянки
в
залежності
від
її
функціонального використання

Виконком с/ради

_

Сесія с/ради

Виконком с/ради

Сесія сільської ради

-

_

_

_

_

-

65
66

16 сесія 6
скликання від
03.04.2013р.
16 сесія 6
скликання від
03.04.2013р.

ділянками
в
межах
населеного пункту»
«Про
пайову
участь
у
розвитку інфраструктури с.
ВЛанна»
«Про
затвердження
Програми
зайнятості
населення сільської ради на
2013 рік

02

03

Сесія сільської ради

-

-

Сесія сільської ради

-

-

Затверджено норматив для одиниці
створеної потужності будівництва об’єкта
села у розмірі 4977 грн.
Затверджено
Програму
зайнятості
населення сільської ради на 2013 рік

Нижньоланнівська рада
67

29.12.2010

б/н

68

11.01.2012

б/н

69

11.01.2012

б/н

70

11.01.2012

б/н

Про перелік об’єктів права
комунальної власності, які
можуть
надаватися
в
концесію.
Про визначення вартості
вхідного
квитка
за
проведення
розважальних
заходів в сільському будинку
культури.
Про затвердження Програми
вуличного
освітлення
с.
Нижня Ланна на 2012-2014
р.р.
Про встановлення ставок
єдиного податку фізичних
осіб – підприємців з 1 січня
2012 року.

Виконавчий комітет
сільської ради
Виконавчий комітет
сільської ради

Виконавчий комітет
сільської ради
Виконавчий комітет
сільської ради

Затверджено перелік об’єктів права
комунальної власності, які
можуть
надаватися в концесію: гуртожиток,
приміщення бані, котельня.
Встановлено вартість вхідного квитка за
проведення розважальних заходів в
сільському будинку культури в сумі 2
грн.
Затверджено
Програму
вуличного
освітлення с. Нижня Ланна на 2012-2014
р.р. Передбачено використати 80,0 тис.
грн..
Встановлено ставки:
- для фіз 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.- 5% від
м.з.п., встановленого на 01.01. звітного
року.
- для фіз 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- 10% від м.з.п., встановленого на
01.01. звітного року.

71

11.01.2012

б/н

72

11.01.2013

б/н

73

11.01.2012

б/н

74

25.07.2012

б/н

75

25.12.2012

б/н

Про затвердження Програми
благоустрою с. Нижня Ланна
на 2012-2014 р.р.
Про затвердження Правил
благоустрою,
дотримання
тиші, громадського порядку
на
території
Нижньоланнівської сільської
ради.
Про Програму соціальноекономічного розвитку с.
Нижня Ланна на 2012-2014
р.р.
Про
встановлення
на
території
сільської
ради
податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки.

Виконавчий комітет
сільської ради

Про затвердження технічної

Виконавчий

Виконавчий комітет
сільської ради

Виконавчий комітет
сільської ради
Виконавчий комітет
сільської ради

комітет

- Для фіз 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
Затверджено Програму благоустрою с.
Нижня
Ланна
на
2012-2014
р.р.
Передбачено використати 81,5 тис.грн.
Затверджено
Правила
благоустрою,
дотримання тиші, громадського порядку.

Затверджено
Програму
соціальноекономічного розвитку с. Нижня Ланна
на
2012-2014
р.р.
Передбачено
використати 301,05 тис.грн.
Встановлено податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
Ставки
податку
встановлюються
сільською радою в таких розмірах за 1
кв. метр житлової площі об'єкта житлової
нерухомості:
для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв. метрів,та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів, ставка податку
становить
0,01
відсоток
розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року;
для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків,
житлова
площа
яких
перевищує 500 кв. метрів, ставка
податку
становить
2,7
відсотка
розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року.
Затвердхено технічну документацію по

документації
по
нормативній грошовій оцінці
земель
села
Нижня
Ланна
Нижньоланнівської сільської
ради
Карлівського
району
Полтавської області

76

12.02.2012

б/н

Про встановлення ставок
орендної
плати
за
користування
земельними
ділянками
в
межах
населеного пункту.

сільської ради

Виконавчий комітет
сільської ради

нормативній грошовій оцінці земель села
Нижня
Ланна
Нижньоланнівської
сільської ради Карлівського району
Полтавської області, а саме:
1.1. Витрати
на
освоєння
та
облаштування
території
населеного
пункту в розмірі – 28,40 грн/м2.
1.2. Середня базову вартість земель в
розмірі 56,80 грн/м2, станом на 01.01.2012
р.
1.3. Грошову оцінку земель різного
функціонального призначення у розрізі
економіко-планувальних зон в грн. за 1м2
(додаток додається).
1.4. До показників нормативної грошової
оцінки ріллі проведеної станом на 1
липня
1995 року
(з
урахуванням
індексації), застосовувати коефіцієнт
1,756.
Встановлено ставки орендної плати за
користування земельними ділянками в
межах населеного пункту:
Землі с/г угіддь:
- рілля – 3%;
- рілля для бюджетних установ – в
розмірі земельного податку;
- для сіножатій, пасовищ і перелогів –
1%.
- Землі не с/г призначення:
- землі транспорту та зв’язку – 10 %;
- землі
промисловості
та
інші
підприємства – 5%;
- землі комерційного призначення –5%.
Землі с/г призначення:
- для господарських шляхів – в розмірі
земельного податку;
- для земель під господарськими
будівлями та спорудами – в трикратному
розмірі земельного податку;
- для полезахисних смуг та інших
захисних
насаджень
–
в
розмірі
земельного податку
Землі інших категорій – в трикратному
розмірі земельного податку.

77

12.02.2013

б/н

Про затвердження Програми
зайнятості на 2013 рік.
Про затвердження сільської
Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2013 рік.
Про затвердження ставок
земельного податку.

Виконавчий комітет
сільської ради
Виконавчий комітет
сільської ради

78

12.02.2013

б/н

79

12.02.2013

б/н

80

29.01.2013

04

Рішення виконкому «Про
затвердження
видів
суспільно-корисних робіт для
засуджених (порушників) на
2013 р.

81

16.11.2010

Сільська програма
« Про питну воду і питне
водопостачання» на 20102015 роки

Постійна
комісія
з
питань
соціальноекономічного розвитку
ради
Сільська рада

82

16.11.2010

Сільська програма
« Про питну воду і питне
водопостачання» на 20102015 роки

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
ради
Сільська рада

83

30.12.2010

Рішення ради
«Про місцеві податки і збори»

84

30.12.2010

Перша сесія
сільської ради
шостого
скликання
Рішення
№ 16
Перша сесія
сільської ради
шостого
скликання
Рішення
№ 16
Третя сесія
сільської ради
шостого
скликання
Рішення
№ 30
Третя сесія
сільської ради
шостого

Про
внесення
змін
до
документів, які регулюють
передачу
в
оренду

Виконавчий
сільської ради

Затверджено
Програму
зайнятості.
Передбачено використати 10,0 тис.грн.
Затверджено Програму оздоровлення та
відпочинку
дітей
на
2013
рік.
Передбачено використати 5,0 тис. грн.
Затверджено ставки земельного податку
за 1 га:
житловий фонд - 56,43 грн;
рілля – 18,61 грн;
сіножаті – 8,36 грн;
багаторічні насадження – 10,76
грн;
пасовища – 5,11 грн;
земельна частка(пай) – 26,90 грн.
Затверджено види суспільно-корисних
робіт для засуджених (порушників) на
2013 рік, на яких судом накладено
кримінальне покарання (адміністративне
стягнення) у виді громадських робіт та
перелік
об’єктів
для
відбування
засудженими
(порушниками)
громадських робіт

комітет

Ланнівська сільська рада
09.12.2011

Сільська програма для забезпечення
населення
ради
питною
водою,
забезпечення
діяльності
мереж
водопостачання і водовідведення

14.10.10

09.12.2011

Сільська програма для забезпечення
населення
ради
питною
водою,
забезпечення
діяльності
мереж
водопостачання і водовідведення

Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін
Сільська рада

28.01.11.

09.12.2011

Встановлення
ставок
податку
(вартості торгового патенту), відповідно
до Податкового кодексу України

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку

28.01.11

09.12.11

Затвердження розміру орендної плати за
комунальне майно, у тому числі за рухоме
і нерухоме. Розроблено на основі

14.10.10

85

30.12.10

86

Третя сесія
сільської ради
шостого
скликання
Рішення
№ 13

скликання
Рішення
№ 22
Третя сесія
сільської ради
шостого
скликання
рішення
№14
Сільська
програма
земельної
реформи
на 2011-2015

комунального майна

ради
Сільська рада

Сільська
програма
підтримки
індивідуального
житлового будівництва на
селі «Власний дім» на 20112015 роки

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
ради
Сільська рада

Постійна комісія з питань
соціально-економічного
розвитку ради
Сільська рада

26.11.2010

методики розрахунку орендної плати за
державне майно
26.11.10

09.12.2011

09.12.2011

Здійснення
заходів,
направлен
их на
вирішення
земельних
питань на
території
ради
Здійснення
заходів,
направлен
их на
підтримку
діючих на
території
ради
лікарні,
ФАПів.
Підтримка
організаці
й, які
забезпечую
ть
дозвілля
дітей і
молоді.
Утриманн
я
спортивно
го
інструктор
а
09.12.2011

87

Третя сесія
сільської ради
шостого
скликання
Рішення
№ 16

Сільська
програма
підтримки
закладів
охорони
здоров’я

Постійна комісія з питань
соціально-економічного
розвитку ради
Сільська рада

28.01.2011

09.12.2011

88

Третя сесія
сільської ради
шостого
скликання
Рішення
№ 15

Постійна комісія з питань
соціально-економічного
розвитку ради
Сільська рада

28.01.2011

09.12.2011

89

30.12.2010

Сільська
програма
розвитку
позашкільних
навчальних
закладів
та
громадських
об’єднань, які
працюють
у
напрямку
всебічного
розвитку дітей і
молоді на 20112015 роки
Третя сесія
сільської ради

Сільська
санітарного

Постійна комісія з
питань соціально-

26.11.2010

програма
очищення

Погодження надання кредитів для
придбання та реконструкції житла у
обласному
фонді
підтримки
індивідуального житлового будівництва,
відсоткова
ставка
3%,
кредити
довгострокові
Третя сесія
сільської ради шостого
скликання
Рішення
№ 13

Третя сесія
сільської ради шостого
скликання
Рішення
№ 16

Третя сесія
сільської ради шостого
скликання
Рішення
№ 15

Заходи по проведенню санітарного
очищення населених пунктів

90

30.12.2010

91

30.12.2010

92

19.04.2011

93

27.05.2011

94

30.06.2011

95

12.07.2011

96

06.09.2011

97

06.09.2011

шостого
скликання
Рішення
№ 17
Третя сесія
сільської ради
шостого
скликання
Рішення
№ 21
Третя сесія
сільської ради
шостого
скликання
Рішення
№ 13

населених пунктів ради «
Чистота рідного краю» на
2011-2015 роки

економічного розвитку
ради
Сільська рада

Сільська
програма
профілактики
правопорушень на 2011-2015

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
ради
Сільська рада

26.11.2010

09.12.2011

Заходи
по
попередженню
скоєнь
правопорушень та злочинів, співпраці з
органами внутрішніх прав

Сільська програма розвитку
зелених насаджень на 20112015 роки

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
ради
Сільська рада

26.11.2010

09.12.2011

Здійснення заходів, направлених на
збереження та збільшення кількості
зелених насаджень на території ради

П’ята
позачергова
сесія шостого
скликання
Рішення
№2
Рішення
виконав
чого комітету
№
Шоста сесія
шостого
скликання
Рішення
№ 17
Позачергова сьома сесія
шостого
скликання,
рішення
№7
Восьма сесія
шостого
скликання
рішення
№5
Восьма сесія

Сільська
програма
поводження
з
твердими
побутовими відходами на
2011-2015 роки

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
ради
Сільська рада

19.05.2011

21.01.2013

Здійснення заходів, направлених на
виготовлення
документації
для
сміттєзвалищ та організація роботи з
відходами

Про ліквідацію квартирного
обліку

Робоча комісія
Виконав
чий комітет

11.05.2011

15.06.2012

Рішення ради
затвердження
проведення
оцінювача»

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
ради
Сільська рада
Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради
Сільська рада

30.05.2011

21.01.2013

Ліквідація квартирного обліку в зв’язку з
відсутністю
вільного
на
момент
прийняття
рішення
вільного
комунального житла
Визначено вимоги до учасників конкурсу,
порядок проведення конкурсу,
критерії вибору переможця

30.05.2011

10.01.2013

Постійна комісія
мандатна, з депутатської
етики та забезпечення
діяльності депутатів,
Сільська рада
Постійна комісія

05.08.2011

21.01.2013

« Про
порядку
конкурсу

Рішення
ради
«Про
встановлення
ставок
на
майно, відмінне від земельної
ділянки»
Рішення ради «Про перелік
адміністративних послуг та їх
стандартів»
Рішення

ради

«Про

05.08.2011

21.01.2013

Ставка у розмірі 1 % мінімальної
заробітної плати для квартир, житлова
площа яких менше 240 кв.м.,
І ставка 2,7% мінімальної заробітної
плати для житлових будинків, житлова
площа яких перевищує 240 кв.м.
Визначено перелік адміністративних
послуг сільської ради.
Встановлено стандарти надання послуг
сільською радою ( окрім тих, процес
надання яких виписаний в законодавстві)
Визначено основні вимоги до заяви чи

98

06.09.2011

99

29.12.2011

100

11.01.2012

шостого
скликання
рішення
№6
Восьма сесія
шостого
скликання
рішення
№8
Рішення
позачер
гової 14 сесії
шостого
скликання
15 позачерго
вої сесії
Шостого
скликання
Рішення
№3

затвердження форм звернень
до сільської ради та запитів
на публічну інформацію»
Рішення ради « Про внесення
змін до методики розрахунку
і
використання
орендної
плати за комунальне майно
Ланнівської сільської ради
Рішення ради « Про визнання
парку рекреаційною зоною»

Рішення
ради
«
Про
встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб –
підприємців з 01.01.2012»

101

23.03.2012

16 сесія шостого
скликання
Рішення
№4

102

24.05.2012

19 сесія шостого
скликання
Рішення
№7

Рішення
ради
«Про
затвердження Положення про
використання коштів, що
надходять
у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва»
Рішення
ради
«Про
затвердження положення про
«Книгу Пошани Ланнівської
територіальної громади»

103

24.05.2012

19 сесія шостого
скликання
Рішення
№9

Рішення
ради
«Про
затвердження
«Правил
благоустрою і забезпечення
чистоти»

19 сесія шостого
скликання
Рішення
№9

Рішення ради « Про
затвердження ставок податку
на землю»

104

24.05.2012

мандатна, з депутатської
етики та забезпечення
діяльності депутатів,
Сільська рада
Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради
Сільська рада

клопотання, а також запиту про надання
публічної інформації, відповідно до
законодавства
05.08.2011

10.01.2013

Установам, які фінансуються не з
державного, а з місцевого бюджету
надавати нежитлові приміщення по
пільговій орендній платі ( 1 грн за рік)

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
ради
Сільська рада
Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради
Сільська рада

23.11.2011

21.01.2013

Парк в с. Ланна визнано рекреаційною
зоною, що встановлює певні обмеження
використання землі на цій території

09.12.2011

10.01.2013

Ставки податку градовані в залежності
від виду діяльності ( від 10 до 20 %)

Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради
Сільська рада

24.02.2012

---

Визначення видів дільності ради, які
можуть бути профінансовані з даного
фонду. Прийняте на основі Постанови
КМ Украни

Постійна комісія
мандатна, з депутатської
етики та забезпечення
діяльності депутатів,
сільська рада
Постійна комісія
мандатна, з депутатської
етики та забезпечення
діяльності
депутатів,сільська рада

19.04.2012

---

Затверджено порядок ведення книги,
подання пропозицій для внесення записів
у неї, підстави для занесення записів до
Книги

19.04.2012

---

Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради
сільська рада

19.04.2012

---

Затверджено
правила
благоустрою,
забезпечення
чистоти,
порядку
утримання і прибирання вуличних ,
дворових
територій,
парків
та
додержання тиші в громадських місцях
по Ланнівській сільській раді
Затверджено ставки податку на землю
для фізичних осіб на земельні ділянки для
будівництва, обслуговування житлових
будинків, для ведення ОСГ і т.д.

105

20.07.2012

106

04.09.2012

107

24.12.2012

108

24.12.2012

109

24.12.2012

Розпрорядженн
я сільського
голови
№ 46
17оза черго
ва 21 сесія
шостого
скликання
Рішення
№4
27 сесія
Шостого
скликання
Рішення
№8
27 сесія
Шостого
скликання
Рішення
№3
27 сесія
Шостого
скликання
Рішення
№9

110

18.01.2013

Рішення
виконав
чого комітету
№4

111

18.01.2013

Рішення
виконав
чого комітету
№5

112

18.01.2013

Рішення
виконав
чого комітету
№6

Розпорядження « Про
затвердження порядку
забезпечення доступу до
публічної інформації»
Рішення ради « Про
затвердження Положення про
порядок відчуження майна,
що належить до комунальної
власності Ланнівської
територіальної громади»
Рішення ради « Про
затвердження Статуту
Ланнівського сільського
будинку культури»
Рішення
ради
«Про
затвердження
сільської
програми
соціальноекономічного розвитку ради
на 2013 рік»
Рішення
ради
«Про
затвердження
вартості
дітодня
у
дошкільних
навчальних
закладах
комунальної
власності
Ланнівської сільської ради
на 2013 рік»
Рішення « Про затвердження
об’єктів та видів суспільнокорисних
робіт
для
засуджених на 2013 рік»
Рішення « Про затвердження
об’єктів та видів суспільнокорисних
робіт
для
правопорушників на 2013
рік»
Рішення « Про організацію
громадських робіт у 2013
році»

Робоча комісія,
Ланнівський сільський
голова

15.06.2012

---

Визначено, яка інформація є публічною,
конфеденційною,
інформацією
з
обмеженим доступом і т.д.

Постійна комісія
мандатна, з депутатської
етики та забезпечення
діяльності депутатів,
Сільська рада

02.08.2012

---

Визначено
порядок
відчуження
комунального майна відповідно до
чинного законодавства

Постійна комісія
мандатна, з депутатської
етики та забезпечення
діяльності депутатів,
Сільська рада
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку
ради,
Сільська рада
Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради,
Сільська рада

30.10.2012

---

Затверджено
Статут
Ланнівського
сільського
будинку
культури
як
неприбуткової
юридичної
особи,
утвореної шляхом виділу із сільської ради

14.11.2012

---

Затверджено перелік заходів та коштів,
необхідних на їх реалізацію для розвитку
ради у 2013 році

14.11.2012

----

Вартість
дітодня
12
грн.
Розмір
батьківської плати за харчування – 30 %
від вартості дітодня

Робоча комісія,
Виконав
чий комітет

10.12.2012

---

Роботи по благоустрою сільських парку,
кладовищ, узбіч вулиць і т.д.

Робоча комісія,
Виконав
чий комітет

10.12.2012

---

Роботи по благоустрою сільських парку,
кладовищ, узбіч вулиць і т.д.

Робоча комісія,
Виконав
чий комітет

10.12.2012

----

У 2013 році на території ради разом з
центром зайнятості буде організовано
проведення громадських робіт, визначено
види робіт і підприємств, де будуть
здійснюватись такі роботи
Визнано недійсним (рішення виконкому

113

11.02.2013

114

04.01.2013

115

24.12.2012

116
20.03.2013

28 сесія шостого
скликання
Рішення
№ 20
Розпорядження
сільського
голови № 03
28 сесія
сільської ради
шостого
скликання
рішення №1

Позачергова
29 сесія
шостого
скликання

117

10.04.2013

Розпорядженн
я сільського
голови з
особового
складу

118

12.04.2013

119

12.04.2013

120

12.04.2013

Позачерго
ва 30 сесія
сільської ради
шостого
скликання
Позачерго
ва 30 сесія
сільської ради
шостого
скликання
Позачерго
ва 30 сесія
сільської ради
шостого
скликання

Рішення
ради
«Про
встановлення
вартості
квитка
на
культурнорозважальні заходи»
Розпорядження
«Про
затвердження
порядку
надання первинної правової
допомоги»
Про сільський бюджет на
2013 рік

Сільська програма
підтримки дитячих
будинків сімейного типу
Про затвердження
«Положення про
проведення конкурсу на
заміщення вакантної
посади посадової особи
органу місцевого
самоврядування»
Сільська програма
зайнятості на 2013 рік

Про порядок пайової
участі у розвитку
інфраструктури
Ланнівської сільської ради
Про питання посвідчення
права власності
територіальної громади

від 29.03.2013 р.)
Вартість квитка становить 5 грн.

Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради,
Сільська рада
Робоча комісія

10.01.2013

---

26.11.2012

----

Визначено порядок надання первинної
правової допомоги у сільській раді

Постійна комісія з
питань бюджету та цін,
сільська рада

14.11.12

-

Сільський бюджет Ланнівської сільської
ради

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку ради
Сільська рада
Робоча комісія,
Сільський голова

7.02.2013

-

20.02.2013

-

Здійснення заходів, направлених на
підтримку дитячих будинків
сімейного типу, які будуть
функціонувати на території
Карлівського району
Правила проведення конкурсу на
заміщення
вакантної
посади
посадової
особи
місцевого
самоврядування
в Ланнівській
сільській раді

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку ради
Сільська рада
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку ради
Сільська рада
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку ради
Сільська рада

01.03.2013

-

Сільська програма для забезпечення
зайнятості населення
разом з
Карлівським Центром зайнятості

01.03.2013

---

Про
внесок
у
розвиток
інфраструктури сільської ради при
будівництві нових об’єктів, до вводу
їх в експлуатацію

01.03.2013

---

Про
уповноваження
сільського
голови виступати представником
сільської ради при реєстрації права
громади у державного реєстратора та
покладення витрат, необхідних при

121

29.03.2013

Виконав
чий комітет

122

29.05.2013

31 сесія 6
скликання

123

29.05.2013

31 сесія 6
скликання

124

29.05.2013

31 сесія 6
скликання

125

29.05.2013

31 сесія 6
скликання

126

09.07.2013

позачергова
32 сесія УІ
скликання (2ге засідання

127

09.07.2013 сесія

позачергова
32 сесія УІ

Про заборону перебування
дітей на вулицях та у
кафе без супроводу
дорослих
Сільська програма
організації оздоровлення
та відпочинку дітей влітку
2013 року
Порядок розрахунку
ставки орендної плати за
користування земельними
ділянками в межах
населених пунктів
Ланнівської сільської ради
Про затвердження
положення про цільовий
фонд сільської ради на
2013 рік

Про затвердження
положення про цільовий
фонд сільської ради на
2013
« Використання
коштів від
самооподаткування»
Про визнання
генерального плану,
розробленого у 1978 році
придатним для
використання при
проектуванні і будівництві
Про присвоєння об’єкту
нерухомості, який

реєстрації
права
громади
для
подальшої реєстрації права оренди на
потенційного орендаря
Про заборону перебування дітей на
вулицях ради та у кафе без супроводу
дорослих після 23-00 години

Робоча комісія,
Виконавчий комітет

20.02.2013

---

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку ради
Сільська рада
Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради
Сільська рада

10.04.2013

---

Про організацію відпочинку дітей
влітку
2013
року,підтримка
пришкільного табору та посилення
вітамінізації у дитсадках

10.04.2013

---

Про визначення розміру орендної
плати при укладенні договорів
оренди землі відповідно до виду
земельної
ділянки
(
рілля,господарські двори і т.д.)

Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради
Сільська рада

10.04.2013

---

Постійна комісія з
питань бюджету,
фінансів та цін ради
Сільська рада

10.04.2013

---

Про затвердження положення про
утворення і використання коштів
цільового фонду, у т.ч. коштів, які
надійшли на рахунок сільської ради
від здачі в металолом залишків
автомобіля, який перебував у
комунальній власності
Про затвердження положення про
утворення і використання коштів
цільового фонду, у т.ч. коштів, які
надійшли на рахунок сільської ради
від сплати само обкладу у минулих
роках

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку ради

27.05.2013

----

Постійна комісія з
питань соціально-

27.05.2013

Використання старого генерального
плану
при
будівництві
та
проектуванні у зв’язку з відсутністю
коштів на поновлення генерального
плану
Квартира,
яка
знаходиться
у
комунальній
власності,
матиме

скликання (2ге засідання

знаходиться у
комунальній власності
Ланнівської сільської ради
статусу соціального житла
Про утворення комісії з
підготовки та проведення
земельних торгів
(аукціону) та
затвердження положення
про комісію
Про внесення змін до
Методики розрахунку та
порядку використання
плати за оренду об’єктів,
що перебувають у
комунальній власності
Ланнівської сільської ради
Про затвердження видів та
об’єктів громадських робіт
для правопорушників

економічного
розвитку ради

128

29.10.2013

35 сесія
шостого
скликання

129

19.12.2013

38 сесія
шостого
скликання

130

27.12.2013

Виконавчий
комітет

131

27.12.2013

Виконавчий
комітет

Про затвердження видів та
об’єктів громадських робіт
для засуджених

132

25.12.2012

19 сесія 6-го
скликання

133

26.05.11

134

08.06.12

Про
розрахунок
ставок
орендної
плати
за
користування
земельними
ділянками
в
межах
населеного пункту
Про
внесення
змін
до
рішення 20 сесії 5 скликання
від 23.10.2008 року «Про
встановлення на території
ради орендних ставок за
використання
нерухомого
комунального майна
Про продовження терміну дії
рішення 9 сесії 6-го
скликання від 20 жовтня 2011

статус соціального житла

Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку ради,
сільська рада

03.09.2013

03.09.2014

Визначення правового статусу комісії
та затвердження положення про неї
для проведення земельних торгів у
формі аукціонів

Постійна комісія з
питань бюджету.
фінансів та цін ради,
сільська рада

07.11.2013

07.11.2014

Зміна розміру орендної плати за
окремо
визначене
індивідуальне
майно комунальної власності у
розмірі до 20% від вартості

Робоча комісія,
виконавчий комітет

22.11.2013

22.11.2014

Робоча комісія,
виконавчий комітет

22.11.2013

22.11.2014

Визначення переліку робіт та об’єктів
для осіб, яким судом призначено
стягнення у вигляді відпрацювання
громадських робіт
Визначення переліку робіт та об’єктів
для осіб, яким судом призначено
стягнення у вигляді відпрацювання
громадських робіт

Федорівська сільська рада
Федорівська
рада

сільська

Ставки орендної плати у % від грошової
оцінки земель за різним цільовим
призначенням

Федорівська
рада

сільська

Орендна ставка у % за використання
орендарями
нерухомого
майна
за
цільовим призначенням

Федорівська сільська
рада

Положення про механізм справляння
податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

135

11.01.2012

136

25.12.12

137

25.12.12

138

17.11.2010

139

19 сесія 6-го
скликання
19 сесія 6-го
скликання

року «Про внесення змін до
рішення 2-ї сесії Федорівської
сільської ради 6-го
скликання від 30.12.2010
«Про місцеві податки і збори»
«Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприєців з 1
січня 2012 року»
Про Федорівський сільський
бюджет на 2013 рік
Про програму економічного і
соціального розвитку села на
2013 рік

Федорівська сільська
рада

Ставка податку у % від мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року

Федорівська сільська
рада
Федорівська сільська
рада

Визначає основні доходи і видатки
сільського бюджету
Програма економічного і соціального
розвитку Федорівської сільської ради
визначає цілі, завдання та основні заходи
на 2013 рік
Затверджено регламент роботи
Федорівської
Види гром. робіт, що відповідають
потребам територіальної громади та
сприяють її соціальному розвитку та
перелік установ комунальної форми
власності для організації даних робіт
Види суспільно – корисних робіт для
засуджених до покарання у вигляді
громадських робіт та порушників
підданих адмінстягненню
Правила додержання тиші в с. Федорівка,
які вступають в дію з 01.12.2012 року

29.03.2013

1 сесія 6
скликання
№15

Про регламент роботи
сільської ради
Про організацію громадських
робіт у 2013 році

Федорівська сільська
рада
Виконком Федорівської
сільської ради

140

03.01.2013

02-04/01

Федорівська сільська
рада

141

28.11.2012

№65

142

27.02.2013

20 сесія 6
скликання

143

22.03.2013

21 сесія 6
скликання

144

22.03.2013

21 сесія 6
скликання

145

22.03.2013

21 сесія 6
скликання

Про затвердження переліку
об’єктів та видів суспільно –
корисних робіт на 2013 рік на
території ради
Про затвердження Правил
додержання тиші в с.
Федорівка Федорівської
сільської ради
Про затвердження Програми
перевезення дітей
Федорівської сільської ради
на 2013-2015р.р.
Про затвердження Програми
зайнятості населення
Федорівської сільської ради
на 2013 рік
Про пайову участь у розвитку
інфраструктури населеного
пункту Федорівської
сільської ради
Про затвердження місцевої
Програми забезпечення

Виконком Федорівської
сільської ради
Федорівська сільська
рада

Затверджено Програму перевезення дітей
Федорівської сільської ради на 20132015р.р.

Федорівська сільська
рада

Затверджено Програму зайнятості
населення Федорівської сільської ради на
2013 рік

Федорівська сільська
рада

Про пайову участь у розвитку
інфраструктури населеного пункту
Федорівської сільської ради

Федорівська сільська
рада

Затверджено програму забезпечення
власним житлом дітей –сиріт та дітей

власним житлом дітей –сиріт
та дітей позбавлених
батьківського піклування ,
осіб з їх числа на 2013 – 2015
роки

позбавлених батьківського піклування ,
осіб з їх числа на 2013 – 2015 роки

Климівська сільська рада
146

11.01.2012

Одинадцята
сесія шостого
скликання

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб – підприємців з
1 січня 2012 року

-//-

Правила благоустрою
забезпечення
чистоти
порядку

та
і

Сільська рада

виконком

Не пізніше двох
років після
набрання чинності
РА

Періодичні
перевірки

147

11.01.2012

148

29.03.2012

Тринадцята
сесія шостого
скликання

Про затвердження ставок
земельного податку на 2012
рік

Сільська рада

Через рік після
проведення
базового

149

10.07.2012

15 сесія 6
скликання

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

Сільська рада

Не пізніше ніж
через 1 рік після
набрання чинності
актом

Кожні три
роки з
моменту
виконання
заходів
щодо
проведенн
я
повторног
о
відстеженн
я
результати
вності дії
акту.
По
кількості
складених
протоколів
про
адмінправ
опорушенн
я,
перевірок,
рейдів
інспекцій з
благоустро
ю
Кожні три
роки після
повторног
о
Раз на
кожні три
роки з дня
закінчення

Встановлення ставок єдиного податку
для фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які
здійснюють її, залежно від виду
господарської діяльності за календарний
місяць.

Створення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля,
збереження і охорона навколишнього
природного середовища,забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя

Необхідність встановлення дієвого
механізму, який би регулював порядок
виконання доходної частини бюджету
сільської ради, залежність місцевих
бюджетних програм і розвиток соціальної
сфери села
Розвиток здорової конкуренції,
врегулювання відносин у сфері надання
майна в оренду у правовому полі,
збільшення надходжень до бюджету села

150

15.10.2012

17 сесія 6
скликання

Про
встановлення
мінімальної
вартості
місячної
оренди
1
квадратного метра загальної
площі нерухомого майна на
території ради

Бухгалтерія сільської
ради

Через рік після
набрання чинності
актом

151

25.12.2012

19 сесія 6
скликання

Про затвердження Програми
соціально-економічного
розвитку сільської ради на
2013 рік

Бухгалтерія сільської
ради

Через рік після
набрання чинності
актом

152

25.12.2012

19 сесія 6
скликання

Про затвердження сільської
Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2013 рік

Виконком сільської
ради

Через рік після
набрання чинності
актом

153

05.02.2013

20 сесія 6
скликання

Про Програму
зайнятості
населення на 2013 рік

Виконком сільської
ради

Через рік після
набрання чинності
актом

154

05.02.2013

20 сесія 6
скликання

Про порядок розрахунку
ставки орендної плати
за
користування
земельними
ділянками
в
межах
населеного пункту

Сільська рада

Через рік після
набрання чинності
актом

заходів з
повторног
о
відстеженн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів з
повторног
о
відстеженн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів з
повторног
о
відстеженн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів з
повторног
о
відстеженн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів з
повторног
о
відстеженн
я
Кожні три
роки після
повторног
о

Встановлено мінімальну вартість
місячної оренди 1 кв.м. загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб – 3,71 грн
відповідно до розрахунку. Забезпечення
надходжень до бюджету села додаткових
коштів-податку з доходів фізичних осіб
від надання нерухомості в оренду.
Відновлення економічного зростання та
розв»язання гострих соціальних проблем
села. Загальне покращення добробуту
населення.

Створення сприятливих умов для
якісного відпочинку та оздоровлення
дітей.
На Програму передбачено 5 тис.грн.

Забезпечення тимчасової зайнятості
населення, яке шукає роботу.

Встановлення диференційованих ставок
в залежності від цільового призначення
земельних ділянок

155

05.02.2013

20 сесія 6
скликання

Про проведення
щорічної
акції «За чисте довкілля»

Виконком сільської
ради

156

22.01.2013

№ 02, № 03

Про
затвердження
видів
суспільно-корисних робіт для
засуджених, на яких судом
накладено
адміністративне
стягнення або кримінальне
покарання
у
вигляді
громадських робіт

Виконком

Зменшення
порушень правил
безпеки

157

05.04.2013

21 сесія 6
скликання

Про затвердження сільської
Програми
забезпечення
власним житлом дітей – сиріт
та
дітей
позбавлених
батьківського
піклування,
осіб з їх числа на 2013 – 2015
роки

Сільська рада

158

05.04.2013
21 сесія 6
скликання

159

160

Про пайову участь у розвитку
інфраструктури села
Климівки

Сільська рада

По
кількості
складених
адмінпрот
околів
Зменшенн
я
порушень
правил
безпеки

Забезпечення чистоти і порядку в селі,
збереження і охорона навколишнього
природного середовища, забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя.
Створення
належних
умов
для
відбування покарання у виді громадських
робіт. Посилення регулювання у сфері
наведення
дисциплінарного
порядку
серед населення, зменшення
рівня
порушень правил безпеки. Забезпечення
ефективного
і
раціонального
використання робочої сили в цілях
виховання та дисципліни.

Через рік після
набрання чинності
актом

Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів з
повторног
о
відстеженн
я

Створення умов для реалізації
державних гарантій і конституційних
прав дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх
числа шляхом концентрації зусиль
місцевого
самоврядування
щодо
підготовки дітей-сиріт та дітей
позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх числа до
самостійного життя та забезпечення
їх власним житлом

Заплановано
використання лише
статистичних
показників

проведенн
ям
соціологіч
ного
опитуванн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів з
повторног
о
відстеженн
я
Раз в три
роки з дня
закінчення
заходів з

Через рік після
набрання чинності
актом

05.04.2013

06.04.2013

Періодичні
перевірки та рейди

Рішення
виконкому №
15

Про організацію оплачуваних
громадських робіт у 2013 році

Рішення
виконкому №
32

Про заходи покращення
санітарного стану с.
Климівка

Виконком

Виконком

Через рік після
набрання чинності
актом

Визначення механізму надходжень та
використання залучених коштів
фізичних і юридичних осіб на розвиток
соціальної інфраструктури села

Забезпечення тимчасової зайнятості
населення, яке шукає роботу.

Створення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля,
збереження і охорона навколишнього
природного середовища,забезпечення

повторног
о
відстеженн
я

161

162

13.08.2013

15.10.2013

Рішення
виконкому
№37
25 сесія 6
скликання

163

19.11.2013

26 сесія 6
скликання

164

19.12.2013

27 сесія 6
скликання

165

15.01.2013

Про підготовку установ і
організацій сільської ради
до роботи в осінньозимовий період 2013-2014
Про затвердження заходів
з
підготовки
та
відзначення 70-ї річниці
визволення України від
фашистських загарбників
та 70-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні
Про внесення змін до п.1
рішення
15
сесії
6
скликання
«Про
встановлення
ставки
податку
на
нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки» від
10.07.2012 року

Про
затвердження
Програми
соціальноекономічного
розвитку
сільської ради на 2014 рік

Виконком

Через рік після
набрання
чинності актом

Раз в три
роки

санітарного та епідемічного благополуччя

Забезпечення безперебійної та
безаварійної роботи котелень в
осінньо-зимовий період
Забезпечення чистоти і порядку в
селі, збереження і охорона пам’яток
культури

Травень 2014
Сільська рада

Сільська рада

Не пізніше ніж
через 1 рік після
набрання
чинності актом

Бухгалтерія сільської
ради

Через рік після
набрання
чинності актом

Раз на
кожні три
роки з
дня
закінченн
я заходів
з
повторно
го
відстежен
ня
Раз в три
роки з
дня
закінченн
я заходів
з
повторно
го
відстежен
ня

Розвиток здорової конкуренції,
врегулювання відносин у сфері
надання майна в оренду у правовому
полі, збільшення надходжень до
бюджету села

Відновлення економічного зростання
та розв’язання гострих соціальних
проблем села. Загальне покращення
добробуту населення.

Лип’янська сільська рада
01

Про організацію оплачуваних
громадських робіт на 2013 рік

виконком

Квітень 2013

Сприяння
посилення
регулювання
у
сфері
населення

державного
зайнятості

03

Про визначення об’єктів та
види
суспільно-корисних робіт для
відбування
покарання порушниками та
засудженими,
на яких судом накладено
адміністративне стягнення у
вигляді громадських робіт
Про місцевий бюджет на 2013
рік

виконком

166

15.01.2013

167

25.12.2012

П’ятнадцята
сесія шостого
скликання

168

17.12.2010

Друга сесія
шостого
скликання

Про
затвердження
Регламенту роботи сільської
ради шостого скликання

Сесія сільської ради

169

13.07.2012

Тринадцята
сесія шостого
скликання
(перше
засідання)

Про продовження терміну дії
рішення дев’ятої сесії
шостого скликання (друге
засідання) від 19.10.2011 р.
«Про внесення змін до
рішення
третьої
сесії
Лип’янської
сільської
ради
шостого
скликання від 30.12.2010р.
«Про місцеві податки та
збори» на 2013 рік.

Сесія сільської ради

170

03.04.2012р.

Дванадцята
сесія шостого
скликання

Сесія сільської ради

171

25.12.2012р.

П’ятнадцята
сесія шостого

Про затвердження Програми
оздоровлення
та
відпочинку
дітей
Лип’янської сільської
ради на 2012 - 2014 роки
Про затвердження Програми
економічного і соціального

Сесія сільської ради

Сесія сільської ради

Сприяння благоустрою населених
пунктів сільської ради за рахунок
безоплатних суспільно-корисних робіт
громадян у вільний від основної роботи
чи навчання час.

Інтегрований підхід щодо визначення
економічних та фінансових основ
місцевого самоврядування, який би
поєднував місцеві і загальнодержавні
інтереси
забезпечення
ефективного
і
раціонального
використання
роботи
відповідної ради.
Ставки податку встановлюються
в
розмірах за 1 кв. метр житлової площі
об'єкта житлової нерухомості:
- для квартир, житлова площа яких
не перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів, ставка податку
складає 1 відсоток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року;
- для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків,
житлова
площа
яких
перевищує 500 кв. метрів, ставка податку
становить
2,7
відсотка
розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року
Створення сприятливих умов для
якісного відпочинку та оздоровлення
дітей.
Основною метою Програми соціальноекономічного
розвитку
Лип’янської

скликання

розвитку
Лип’янської
сільської ради на 2013 рік

сільської ради на 2013 рік є відновлення
економічного зростання що стане базовою
передумовою для розв’язання гострих
соціальних проблем та
загального
покращення добробуту населення.

Білухівська сільська рада
172

20.09.2011

6 сесія
6 склик.

Про
внесення
змін
до
рішення 2 сесії 6 скликання
від 29.12.2010 року «Про
місцеві податки та збори»

Білухівська сільська
рада

Положення про механізм справляння
податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки.
Ставки податку встановлюються
в
розмірах за 1 кв. метр житлової площі
об'єкта житлової нерухомості:
- для квартир, житлова площа яких
не перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів, ставка податку
складає 1 відсоток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року;
- для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків,
житлова
площа
яких
перевищує 500 кв. метрів, ставка податку
становить
2,7
відсотка
розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року.

173

28.12.2011

8 сесія
6 склик

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

Білухівська сільська
рада

-Роздрібна торгівля в спеціалізованих
магазинах продовольчими товарами 20%
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих
магазинах непродовольчими товарами 20%
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих
магазинах уживаними товарами -20%,
- надання послуг в рослинництві,
облаштування ландшафту – 10 % від
мінімальної заробітної плати

174

12.06.2012

10 сесія 6 склик.

Про затвердження правил
благоустрою
санітарного
стану та утримання території
сіл Білухівської сільської
ради
Про затвердження плану
проти епізодичних заходів по
профілактиці
основних
заразних хвороб тварин на
2013 рік
Про заходи щодо збереження
від пошкоджень кабельних
ліній зв’язку на території
Білухівської сільської ради

175

28.02.2013

10

176

22.01.2013

06

177

28.03.2013

16

178

31.01.2013

13 сесія 6 склик.

Про встановлення орендної
плати за оренду земель запасу
в межах населених пунктів

Білухівська сільська
рада

179

31.01.2013

13 сесія 6 склик.

Про затвердження поточних
індивідуальних
технологічних
нормативів
використання питної води
ПП «Білухівка»

Білухівська сільська
рада

180

06.06.2011

5 сесія 6
скликан-ня

Про затвердження Правил
благоустрою,
забезпечення
чистоти, порядку утримання
і
прибирання
вуличних,
дворових територій,
парків, скверів с.Варварівка .

Про організацію оплачуваних
громадських робіт

Білухівська сільська
рада

Підвищення культури населених пунктів
та їх околиць

Білухівська сільська
рада

Застереження населення про можливі
заразні хвороби тварин

Білухівська сільська
рада

Забезпечення збереження кабельних
ліній зв’язку при проведені будівельних
та земляних робіт

Білухівська сільська
рада

Подолання негативних тенденцій у сфері
зайнятості населення, поліпшення
матеріального становища безробітнім,
створення належних умов праці
Для сільськогосподарського
призначення в розмірі – 3% від
нормативної грошової оцінки
земельної ділянки,
Для комерційного користування
-7% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки,
Для господарських дворів-5%
від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки
Поточні індивідуальні технологічні
нормативи використання питної води ПП
«Білухівка»

Варварівська сільська рада
Виконком сільської
ради, постійні комісії

Покладення на керівників підприємств,
установ, організацій, підприємців,
громадян обов’язків по благоустрою
власних територій.
Покладення на комунальне підприємство обов’ язків по благо устрою
комунальних об’єктів.
Запровадження відшкодування шкоди,
заподіяної об’єктам благо-устрою
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12.12.2011

9 сесія
6 скликан-ня

Про
встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних осіб-підприємців з 1
січня 2012 року

Виконком сільської
ради,
постійні комісії

182

16.08.2012

18 сесія
6 скликан-ня

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

Виконком сільської
ради,
постійні комісії

183

09.11.2012

18 сесія
6 скликан-ня

Виконком сільської
ради,
постійні комісії

184

25.12.2012

19
сесія
6 скликан-ня

185

24.05.2013

22 сесія 6
скликання

Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
с.Варварівка
Про порядок розрахунку
ставки орендної плати за
користування земельними
ділянками в межах
населеного пункту
с.Варварівка Варварівської
сільської ради на 2013 рік»
Про пайову участь у розвитку
інфраструктури с. Варварівка

186

24.12.2013

26 сесія 6
скликання

Про порядок розрахунку
ставки орендної плати за
користування земельними
ділянками в межах

постійні комісії

фізичними та юридични-ми особами.
Ставка податку 10% від мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного року, для фізичних
осіб-підприємців, першої групи,
визначених п.п.3 п.291.4 ст.291
Податкового кодексу України;
20% для фізичних осіб-підприємців,
другої групи
Для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м та житло-вих
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. м, ставка податку-1%
розміру мінімальної заробітної плати,
встановлений законом на 1 січня звітного
року.
Для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв.м та житлових
будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв. м, ставка податку-2,7
% розміру мінімальної заробітної плати
Затверджено базову вартість 1 кв.м
земель с.Варварівка у розмірі 57,38 грн.

Виконком сільської
ради

Ставка орендної плати у % від грошової
оцінки землі : с/г угіддя-2,5 %, землі
житлової забудови - 250 грн. за 1 га, землі
комерційного призначення – 12%, землі
водного фонду – 3%, землі с/г
призначення-1%.

Виконком сільської
ради

Затверджено
Порядок
залучення,
розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі забудовників у
розвитку інфраструктури с. Варварівка.
Установлено з 24 травня 2013 року
норматив
для
одиниці
створеної
потужності будівництва об’єкта села у
розмірі 4696 гривень.

24.12.2014

Встановлено оренду плату за 1 га
земельних ділянок в залежності від їх
функціонального використання.

населеного пункту
с.Варварівка
Варварівської сільської
ради на 2014 рік

Максимівська сільська рада
187

12.01.2012

б/н

«Про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних осіб-підприємців з 1
січня 2012 року»

Максимівська сільська
рада
(13 сесія
6 скликання)

01.2013

01.2015

Ставки податку для фізичних осібпідприємців встановлені у відсотках від
мінімальної
заробітної
плати,встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року.
Щорічно протягом оздоровчих кампаній
виділяти кошти на оздоровлення та
відпочинок дітей:
2012 р – 5.0тис.грн
2013 р – 6.0тис.грн.
2014 р – 7,0 тис. грн.
2015 р - 8.0 тис. грн..

188

24.05.2012

б\н

«Про
затвердження
Програми
організації
оздоровлення та відпочинку
дітей на 2012-2015 роки»

Максимівська сільська
рада
(16 сесія
6 скликання

05. 2013

-

189

23.07.2012

б\н

«Про встановлення ставки
податку
на
нерухоме
майно,відмінне від земельної
ділянки»

Максимівська сільська
рада
(17 сесія
6 скликання

07.2013

-

Встановити ставку податку за 1 кв.м.
житлової площі: для квартир, житлова
площа яких не перевищує 240кв.м. та
житлових будинків, житлова площа яких
не перевищує 500кв.м. в розмірі 1%
розміру мінімальної заробітної плати;
для квартир, житлова площа яких
перевищує
240кв.м.
та
житлових
будинків,
житлова
площа
яких
перевищує 500кв.м. в розмірі 2,7%
розміру мінімальної заробітної плати

190

29.08.2012

б\н

Максимівська сільська
рада
(18 сесія
6 скликання

08.2013

-

Затвердження заходів програми фізичної
культури і спорту сільської ради на 20122015 роки на виконання яких виділяти
необхідні кошти.

191

25.12.2012

б\н

Максимівська сільська
рада
(20 сесія
6 скликання

-

-

192

21.01.2013

№4,5

«Про затвердження програми
розвитку фізичної культури і
спорту
Максимівської
сільської ради на 2012-2015
роки»
Про розгляд та затвердження
технічної
документації
з
нормативної грошової оцінки
земель сіл
Максимівка,
Давидівка,
Володимирівка,Тарасівка,
Короленківка
«Про
визначення видів
суспільно-корисних робіт для

Виконавчий комітет
Максимівської сільської

04.2013

-

Базова вартість земель станом на
01.01.2012 р на рівні становить:
с.Максимівка – 69.82 грн\м²
с.Давидівка – 55.10грн.\м²
с.Володимирівка – 59.32грн\м²
с.Тарасівка -55.44грн\м²
с.Короленківка – 58.74грн\м²
Затверджений
перелік
суспільнокорисних робіт для порушників та

порушників та засуджених,
на яких судом накладено
адміністративне стягнення та
кримінальне покарання у
вигляді громадських робіт»
«Про
організацію
громадських робіт на 2013
рік»

ради

засуджених

Виконавчий комітет
Максимівської сільської
ради

06.2013

-

193

27.03.2013

№9

194

13.03.2013

б\н

«Про
затвердження
Програми перевезення дітей
Максимівської сільської ради
на 2013-2015 роки»

Максимівська сільська
рада
(22 сесія
6 скликання

03.2014

-

195

11.04.2013

б/н

Максимівська сільська
рада
(23 сесія
6 скликання

-

-

196

23.10.2013

б/н

«Про затвердження Сільської
програми
забезпечення
власним житлом дітей сиріт
та
дітей
позбавлених
батьківського
піклування,
осіб з їх числа на 2013 – 2015
роки»
«Про внесення доповнень до
рішення
17-ї
сесії
6
скликання
Максимівської
сільської ради від 23.07.2012
року «Про встановлення
ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки»

Максимівська сільська
рада (28 сесія 6
скликання)

23.10.2014

197

24.12.2012

21 сесія 6
скликання

Затверджені види громадських робіт та
перелік
підприємств
,установ,
організацій комунальної власності у яких
планується
організувати
громадські
роботи у 2013 році
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
заплановано: на 2013 рік-61096грн.,
на 2014 рік – 65.0 тис.грн.,
на 2015 рік – 67.0 тис. грн..
Створення умов для реалізації державних
гарантій і конституційних прав дітей –
сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування з метою забезпечення їх
власним житлом
Внесені доповнення: «для різних видів
об’єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності одного платника
податку, площа яких не перевищує 740
кв. м в розмірі1% мінімальної заробітної
плати;
- для різних видів об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у власності
одного платника податку, сумарна
житлова площа яких перевищує 740 кв.м
в розмірі 2,7% мінімальної заробітної
плати»

Голобородьківська сільська рада
«Про встановлення ставок
орендної
плати
за
користування
земельними
ділянками в межах населених
пунктів Голобородьківської
сільської ради на 2013 рік»

Сесія сільської ради

Встановити плату за 1 га земельної
ділянки в межах населених пунктів
Голобородьківської сільської ради в
залежності від їх функціонального
використання, а саме:
1. Землі сільськогосподарських угідь
(рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні
насадження, перелоги) – 3 % від грошової
оцінки.
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24.12.2012

21 сесія 6
скликання

199

25.10.2012

19 сесія 6
скликання

200

12.09.2012

18 сесія 6
скликання

201

27.07.2012

17 сесія 6
скликання

«Про затвердження програми
соціального
розвитку
населених
пунктів
Голобородьківської сільської
ради на 2013 рік»
«Про затвердження Правил
додержання тиші в населених
пунктах Голобородьківської
сільської ради»
«Про
затвердження
Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної
діяльності»
«Про продовження терміну
дії рішення десятої сесії
шостого скликання від 06
вересня 2011 року «Про
внесення змін до рішення
третьої
сесії
Голобородьківської сільської
ради шостого скликання від
29.12.2010 року «Про місцеві
податки та збори»

Сесія сільської ради

Сесія сільської ради

Сесія сільської ради

Сесія сільської ради

2.
Землі
сільськогосподарського
призначення
(господарські двори,
лісопосадки, польові шляхи) – 3 % від
грошової оцінки.
3. Землі водного фонду – 3 % від грошової
оцінки.
4.
Землі
промисловості
та
інші
підприємства – 3 % від грошової оцінки.
5. Землі комерційного використання – 12
% від грошової оцінки.
6. Землі транспорту та зв’язку – 10 % від
грошової оцінки.
Затвердити Програму соціального
розвитку населених пунктів
Голобородьківської сільської ради на
2013 рік
Затвердити Правила додержання тиші в
населених пунктах Голобородьківської
сільської ради (далі - Правила), які
вступають в дію з 01.11.2012 року
Затвердити Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності
1.Продовжити термін дії рішення десятої
сесії шостого скликання від 06 вересня
2011 року «Про внесення змін до рішення
третьої сесії Голобородьківської сільської
ради шостого скликання від 29.12.2010
року «Про місцеві податки та збори»
2. Затвердити «Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки» (Додаток 2).
3. Рішення набуває чинності з 01січня
2013 року

202

28.05.2012

16 сесія 6
скликання

203

23.03.2012

15 сесія 6
скликання

«Про
затвердження
Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2012 –
2014 роки»
«Про
затвердження
Положення про конкурсний

Сесія сільської ради

Затвердити Програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2012 – 2014 роки.

Сесія сільської ради

Затвердити Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності.

відбір суб’єктів оціночної
діяльності»
«Про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних осіб – підприємців з
1 січня 2012 року»
«Про затвердження програми
освітлення населених пунктів
Голобородьківської сільської
ради на 2012-2020 роки»

204

13.01.2012

14 сесія 6
скликання

205

26.12.2011

13 сесія 6
скликання

206

06.09.2011

10 сесія 6
скликання

«Про внесення змін до
рішення
третьої
сесії
Голобородьківської сільської
ради шостого скликання від
29.12.2010 р. «Про місцеві
податки та збори»

Сесія сільської ради

Внести зміни до пункту 2 рішення третьої
сесії Голобородьківської сільської ради
шостого скликання від 29.12.2010 року
«Про місцеві податки та збори»,
доповнивши його абзацом наступного
змісту:
- Положення про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки

207

17.03.2011

5 сесія 6
скликання

«Про затвердження
побутових відходів»

Сесія сільської ради

Затвердити
Рекомендовані
норми
побутових відходів на одну розрахункову
одиницю на 1 рік, а саме:

208

17.03.2011

5 сесія 6
скликання

норм

«Про затвердження тарифу
на
водопостачання
по

Сесія сільської ради

Сесія сільської ради

Сесія сільської ради

З 1 січня 2012 року встановити такі
ставки єдиного податку для фізичних осіб
–
підприємців
з
розрахунку
на
календарний місяць
Затвердити Програму освітлення
населених пунктів Голобородьківської
сільської ради на 2012 – 2020 роки

Багатоквартирні будинки,
на 1 чол.
Одноквартирні будинки, на
1 чол.
Склади, на 1 м ² площі
Адмінбудинки, на 1 робоче
місце
Школа, на 1 учня
Дитячий
дошкільний
заклад, на одне місце
Підприємства торгівлі
Продовольчі магазини, на 1
м²
Промтоварні магазини, на
1м²
Заклади культури, на одне
місце
Їдальні, кафе, на одне місце
Затвердити ціну за 1 м ³ води
за умов наявності лічильника.

1,405 м ³
1,47 м ³
0,055 м ³
0,32 м ³
0,10 м ³
0,35 м ³
0,46 м ³
0,25 м ³
0,21 м ³
0,8 м ³
- 3,24 грн.

Голобородьківському ГСКП»

209

29.12.2010

3 сесія 6
скликання

«Про місцеві
збори»

податки

та

Сесія сільської ради

2. Встановити та затвердити слідуючі
тарифи та норми водопостачання за умов
відсутності лічильника:
- житлові будинки з водовідведенням
– 14,77 грн. в місяць на 1 чоловіка з
розрахунку 150 л/доба · 30,4 · 3,24
грн.;
- житлові будинки з дворовою
колонкою – 8,96 грн. з розрахунку 91
· 30,4 · 3,24.
3. Затвердити норми споживання води
для споживачів (Голобородьківська ЗОШ
І – ІІІ ступенів)
- 3,24 грн. за 1 м ³ за умови наявності
лічильника.
За відсутності лічильника згідно норм
споживання:
- на прибирання приміщень – 0,004 м ³.
- для підпитки котлів на опалення 0,5
м ³.
- на приготування їжі – 1 страва 12
л/добу.
4. Затвердити слідуючі норми та тарифи
на:
- ведення підсобного господарства (кури,
гуси, качки, свині та інша живність) 1,97
грн. з розрахунку 20 л/доба · 30,4 · 3,24
грн.;
- корова, кінь 5,90 з розрахунку 60 л/доба ·
30,4 · 3,24 грн.;
- за додаткову колонку 8,96 грн. з 1
чоловіка.
1. Встановити на території сільської ради
наступні податки і збори:
- податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки;
- єдиний податок;
- збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності;
2. Затвердити Положення про місцеві
збори та ставки зборів на території
Голобородьківської
сільської ради
(додається):
- Положення про збір за провадження

деяких видів підприємницької діяльності.
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16.11.2010

1 сесія 5
скликання

Сесія сільської ради

Затвердити
регламент
Голобородьківської сільської ради

32 сесія 5
скликання

«Про
затвердження
регламенту
Голобородьківської сільської
ради»
«Про затвердження тарифів
на водовідведення»
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10.11.2009

Сесія сільської ради

21 сесія 6
скликання

«Про сільський бюджет на
2013 рік»

Сесія сільської ради

Внести зміни до рішення 31 сесії п’ятого
скликання від 13 жовтня 2009 року та
затвердити
розмір
тарифів
на
водовідведення
з
громадян
–
користувачів:
- 10,00 грн. з громадян без лічильників
на водопостачання;
- 5,00 грн. з громадян, де встановлено
лічильники на водопостачання
Установити загальний обсяг доходів
бюджету сільської ради на 2013 рік у сумі
858,7 тис. грн., в тому числі вилучення
коштів до районного бюджету становить
128,0 тис. грн. та субвенція з державного
бюджету по спеціальному фонду на
будівництво,
реконструкцію
та
утримання вулиць і доріг комунальної
власності в 2013 році становить 19,4 тис.
грн. Обсяг доходів загального фонду
бюджету у сумі 804,4 тис. грн.,
спеціального фонду бюджету 54,3 тис. грн.
у тому числі бюджет розвитку 34,6 тис.
грн. (додаток № 1). Затвердити загальний
обсяг видатків бюджету сільської ради на
2013 рік у сумі 858,7 тис. грн., в тому
числі обсяг видатків загального фонду
бюджету у сумі 804,4 тис. грн. та видатків
спеціального фонду бюджету 54,3 тис. грн.
(додаток
2)
та
головними
розпорядниками коштів (додаток № 3).
Установити розмір оборотного касового
залишку бюджетних коштів сільського
бюджету у сумі 5,0 тис. грн.. Затвердити
перелік захищених статей видатків
загального фонду сільської ради бюджету
на 2013 рік за їх економічною
структурою:
Оплата праці працівників бюджетних
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24.12.2012
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23.01.2013

№6

Про визначення суспільнокорисних
робіт
для
відбування
покарання
засудженими, на яких судом
накладено
адміністративне
стягнення
у
вигляді
громадських робіт

Виконком
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06.02.2013

22 сесія 6-го
скликання

Про затвердження ставок
земельного податку на 2013
рік

Сесія сільської ради

Про організацію громадських
робіт у 2013 році

Виконком
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22.03.2013

№13

-

установ (код 2110);
Нарахування на заробітну плату (код
2120); Продукти харчування (код 2230)
Оплата енергоносіїв (код 2270)
Трансферти населенню (код 2700);
Трансферти місцевим бюджетам (код
2620)
Визначити перелік суспільно-корисних
робіт
для
відбування
покарання
засудженими,
на
яких
накладено
адміністративне стягнення у вигляді
громадських робіт:
1. Об’єкти соціально-культурного
побуту
села:
благоустрій
території, вирубка чагарників.
2. Сільські кладовища: благоустрій
території, вирубка чагарників.
3. Одинокі пристарілі громадяни:
допомога по господарству
Затвердити ставки земельного податку на
2013 рік:
- житловий фонд 62,68 грн. за 1 га;
- рілля 31,61 грн. за 1 га;
- сіножаті 0 за 1га;
- багаторічні 12,59 грн. за 1 га;
- пасовища 9,92 грн. за 1 га;
- земельні частки (паї) 24,90 грн. за 1 га.
1.Визначити таким, що відповідають
потребам територіальної громади селища
Голобородьківське,
Михайлівське,
Тагамлицьке та сприяють її соціальному
розвитку види громадських робіт.
2.Затвердити
перелік
підприємств,
установ та організацій комунальної
власності для організації громадських
робіт.
3. Керівникам підприємств, установ та
організацій комунальної власності:
- створити тимчасові робочі місця для
організації та проведення громадських
робіт;
- укласти договори про спільну діяльність
з організації громадських робіт з
Карлівським
районним
центром
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29.04.2013

26.сесія 6
скликання

217

14.06.2013

25 сесія 6
скликання

218

23.07.2013

26 сесія 6-го
скликання

219

05.12.2013

29 сесія 6
скликання

«Про
сільську
програму
«Шкільний автобус» на 2013
рік
Про
затвердження
«Методики розрахунку та
порядку використання плати
за оренду майна власності
Голобородьківської
територіальної громади»

Сесія сільської ради

Про затвердження правил
благоустрою території
сіл
сільської ради
Про затвердження Програми
забезпечення безпеки руху та
встановлення
дорожніх
знаків на території населених
пунктів Голобородьківської
сільської ради на 2014-2017
роки

Сесія сільської ради

зайнятості.
4.
Організувати
за
погодженням
громадські роботи на підприємствах,
установах, організаціях згідно переліку
(додатку 3), що розташовані на території
Голобородьківської сільської ради за
визначеними видами громадських робіт
шляхом укладення відповідних договорів
з Карлівським РЦЗ та створення
тимчасових робочих місць.
Затверджено
Програму
Шкільний
автобус

Сесія сільської ради

Сесія сільської ради

1. Затверджено Методику розрахунку та
порядку використання плати за оренду
майна
власності
Голобородьківської
територіальної громади
2. Затверджено типовий договір оренди
комунального
майна
територіальної
громади;
3.
Встановити, що нерухоме майно
яке належить до власності територіальної
громади
надається
в
оренду
на
конкурсних засадах крім випадків коли
орендарями є бюджетні установи та
організації;
4.
Проект рішення оприлюднити на
стенді сільської ради відповідно до
чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету,
соціально-економічного
розвитку
та
земельних питань.
Затвердити
правила
благоустрою
території сіл сільської ради
05.12.2014

05.12.2017

Затвердити
Програму
забезпечення
безпеки руху та встановлення дорожніх
знаків на території населених пунктів
Голобородьківської сільської ради на
2014-2017 роки

