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РЕЄСТР ДІЮЧИХ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

№
п/п

Дата прийняття
регуляторного
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

Рішення сесії Біликівської сільської ради
1.

29.11.2010

2.

23.06.2011

3.

21.09.2011

4.

21.09.2011

5.

21.09.2011

Проведення грошової
оцінки землі за рахунок
коштів, що надходять в
порядку відшкодування по
втратах
сільськогосподарського та
лісогосподарського
виробництва
Встановлення сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
Проведення інвентаризацію
земель за рахунок коштів,
що надходять в порядку
відшкодування по втратах
сільськогосподарського та
лісогосподарського
виробництва
Затвердження тарифів на
послуги централізованого
постачання холодної води,
водовідведення
Затвердження правил
благоустрою та

Сільська рада

IV квартал
2011 року

IV квартал
2014 року

Проведення грошової оцінки землі
на суму 14954,37 грн.

Сільська рада

ІІ квартал
2012 року

ІІ квартал
2015 року

Сільська рада

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету за 1 м2 від 1 – 2,7 %
мінім. з/п
Проведення інвентаризацію
земель

Сільська рада

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

Сільська рада

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

Формування тарифів на послуги з
централізованого водопостачання
та водовідведення тарифи за 1 м3
від 3,50 – 7,50 грн.
Утримання територій сіл у
належному стані
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6.

30.12.2011

7.

05.12.2012

8.

05.12.2012

9.

12.02.2013

забезпечення чистоти і
порядку територіальної
громади
Затвердження положення
про єдиний податок та
встановлення ставок
єдиного податку
Встановлення суми
оредного платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради
Внесення змін до правил
благоустрою, дотримання
тиші, громадського порядку
в населених пунктах
Про встановлення ставок
самооподаткування на 2013
рік

Сільська рада

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року.

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету від 10 - 20% мінім. з/п

Сільська рада

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року.

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету за 1 м2
від 5,16 -6,87 грн.

Сільська рада

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року.

Сільська рада

І квартал
2014 року

І квартал
2017 року

Утримання територій сіл у
належному стані та дотримання
тиші, громадського порядку в
населених пунктах
Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету від 5,0 – 20,0 грн. з
кожного домоволодіння

Рішення сесії Великобайрацької сільської ради
10.

25.02.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2012 року

І квартал
2015 року

11.

13.07.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

Торговий патент за провадження
торговельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг встановлюється з
розрахунку на календарний місяць
0,1 мінімальної зарплати на 1
січня календарного року.
Ставки податку за 1 кв. м
житлової площі об’єкта житлової
нерухомості:
Для квартир житлова площа яких
не перевищує 240 кв.м та
житлових будинків, площа яких не
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12.

04.01.2012

Про затвердження
Положення про єдиний
податок та встановлення
розмірів ставок єдиного
податку для суб’єктів
підприємницької діяльності

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2013 року

І квартал
2016 року

13.

15.02.2012

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2013 року

І квартал
2016 року

14.

09.11.2012

Про затвердження
благоустрою та
забезпечення чистоти і
порядку в населених
пунктах та перелік стягнень
за порушення.
Про затвердження
Методики визначення
мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно
фізичних осіб на території
Великобайрацької сільської
ради.

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

перевищує 500 кв.м - 1% розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
звітного року,
Для квартир житлова площа яких
перевищує 240 кв.м та житлових
будинків, площа яких перевищує
500 кв.м – 2,7% розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
звітного року.
Ставки єдиного податку для
суб’єктів підприємницької
діяльності, що застосовують
спрощену систему оподаткування
у відсотках до розміру мінімальної
заробітної плати встановленої
Законом з 01.01.2012 року.
Утримання в належному стані
території населених пунктів
сільської ради, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності сільської
громади.
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму:
для проживання фізичних осіб –
7,43 грн.;
використання об’єкта нерухомого
майна для провадження
виробничої діяльності – 14,86 грн.,
іншої комерційної діяльності –
22,29 грн.
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15.

16.01.2013

Про встановлення ставки
самооподаткування

Виконавчий
І квартал
І квартал
комітет
2014 року
2017 року
сільської ради
Рішення сесії Великообухівська сільської ради

16.

29.12.2010

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2011 року

ІV квартал
2014 року

Ставка збору 0,1% мінімальної
заробітної плати за 2012 рік
надійшло
2836 грн.

17.

20.07.2011

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

18.

17.11.2011

Про затвердження
положення «Про
порядок нарахування та
сплати збору за
провадження деяких видів
підприємницької
діяльності»
Про затвердження
положення «Про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки»
Про встановлення ставок
єдиного податку /для
суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб/

Виконавчий
комітет
Великообухів
ської
сільської ради

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

19.

14.02.2013

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

-

20.

09.04.2012

Про організацію
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру в
2013 році по
Великообухівській сільській
раді
Про затвердження Правил
благоустрою
Великообухівської сільської
ради

Ставка податку за 1 м.кв. для
картир до 240 м.кв. та житлових
будинків яка не перевищує
500м.кв - 1% розміру мінімальної
з/п та 2,7% які перевищують ці
розміри.
Фіксовані ставки єдиного податку
для першої групи платників – від1
до 10 % розміру мінімальної
заробітної плати; для другої групи
– у межах від 2 до 20 %
мінімальної з/п
Організація громадських робіт за
кошти місцевого бюджету для 3
безробітних сума коштів
місцевого бюджету 4690 грн.

Виконавчий
комітет
Великообухів
ської
сільської ради

ІІ квартал
2013 року

ІІ квартал
2015 року

Ставка самооподаткування в
розмірі 10,00 гривень.

Забезпечення належного
благоустрою і впорядкування
налених пунктів сільської ради.
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Рішення сесії Великосорочинської сільської ради
21.

11.01.2011

Про затвердження
положень про сплату
податків

Сільська рада

І квартал
2012 року

І квартал
2015 року

Затверджено Положення про
єдиний податок та ставки єдиного
податку. Затверджено Положення
про порядок нарахування та
сплати збору за провадження
деяких видів підприємницької
діяльності. Ставка збору за
провадження торговельної
діяльності та діяльності з надання
платних послуг встановлюється з
розрахунку на календарний місяць
в розмірі 0,1 мінімальної
заробітної плати, установленої
законом на 1 січня календарного
року. Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
туристичного збору. Ставки збору
встановлюється у розмірі 1
відсотка вартості періоду
проживання. Затверджено
Положення про порядок
нарахування та сплати збору за
паркування транспортних засобів.
Ставки збору встановлюються за
кожний день провадження
діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів
у гривнях за 1 квадратний метр
площі земельної ділянки,
відведеної для організації та
провадження такої діяльності, у
розмірі 0,03 відсотка мінімальної
заробітної плати, установленої
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22.

21.06.2011

23.

09.12.2011

24.

07.06.2012

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки»
Про затвердження
Програми проведення
інвентаризації земель
населених пунктів та земель
несільськогосподарського
призначення за межами
населених пунктів у 2011 –
2013 роках у
Великосорочинській
сільській раді
Миргородського району
Полтавської області
Про затвердження Правил
благоустрою території села
Великі Сорочинці та
переліку стягнень за їх
порушення

Сільська рада

ІІ квартал
2012 року

ІІ квартал
2015 року

Сільська рада

IV квартал
2012 року

IV квартал
2013 року

Сільська рада

ІІ квартал
2013 року

ІІ квартал
2016 року

законом на 1 січня податкового
(звітного) року.
Встановлено податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки, в розмірі 1 відсоток
мінімальної заробітної плати за 1
кв. м. житлової площі будинку
(квартири).
Затверджено Програму, в якій
проведено аналіз стану
інвентаризації земель та визначено
напрями реалізації заходів
програми та встановлено обсяги
фінансування

Затверджено правила благоустрою
села, схему розподілу території
села для забезпечення
благоустрою та встановлено
розмір штрафів за порушення
правил:
громадяни: від 20 до 80
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
посадові особи, громадянисуб’єкти підприємницької
діяльності: від 50 до 100
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
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25.

07.06.2012

26.

07.06.2012

27.

28.09.2012

Про затвердження
Сільська рада
Положення про порядок
відчуження майна, що
перебуває у власності
територіальної громади села
Великі Сорочинці
Миргородського району
Полтавської області
Про затвердження
Сільська рада
Положення про передачу в
оренду майна комунальної
власності територіальної
громади села Великі
Сорочинці Миргородського
району Полтавської області
Про встановлення тарифів
Сільська рада
на послуги
централізованого
постачання холодної води
по Великосорочинській
сільській раді

ІІ квартал
2013 року

ІІ квартал
2016 року

Визначено способи відчуження
майна та встановлено порядок
проведення процедури відчуження

ІІ квартал
2013 року

ІІ квартал
2016 року

Встановлено порядок проведення
процедури передачі майна в
оренду. Додатком до Положення
встановлено мінімальні орендні
ставки.

ІІІ квартал
2013 року

ІІІ квартал
2016 року

Встановлено тарифи на
водопостачання для різних груп
споживачів:
1 група – населення, що мешкає в
житлових будинках та інших
жилих приміщеннях, незалежно
від форм власності будинків та
приміщень, гуртожитках
підприємств і організацій,
учбових закладів, гуртожитках,
обслуговування і утримання яких
проводиться юридичними
особами, основною діяльністю
котрих, відповідно до статуту, є
експлуатація та утримання
житлового фонду – 3,10 грн./м3; 2
група – бюджетні організації та
установи – 11,16 грн./м3; 3 група –
всі інші споживачі, крім
споживачів першої та другої груп
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28.

28.09.2012

Про затвердження вартості
Сільська рада
платних послуг по
комунальному господарству
Великосорочинської
сільської ради

ІІІ квартал
2013 року

ІІІ квартал
2016 року

29.

10.12.2012

Про затвердження Порядку Сільська рада
пайової участі замовників у
розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури села Великі
Сорочинці та Положення
про цільовий фонд
«Соціальний розвиток села»

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

30.

10.12.2012

Про затвердження методики Сільська рада
визначення мінімальної
суми орендного платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території
Великосорочинської
сільської ради

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

31.

11.03.2013

Про організацію
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру по
Великосорочинській

IV квартал
2013 року

-

Сільська рада

– 15,50 грн./м3.
Встановлено плату за підключення
до сільського водогону в розмірі
102,53грн.
Встановлено вартість послуг:
спец автомобіль (з пальним), 1
година роботи – 148,52 грн.; спец
автомобіль (власне пальне), 1
година роботи – 80,65грн.; трактор
з причепом, 1 година роботи –
165,77 грн.; виклик слюсаря, 1
година роботи – 72,18 грн.
Регламентується участь
замовників будівництва у
розвитку села, визначено порядок
залучення коштів. Розмір пайової
участі становить: 8 відсотків
загальної кошторисної вартості
будівництва для нежитлових
будівель і споруд; 4 відсотки
загальної кошторисної вартості
будівництва для житлових
будинків.
Затверджено методику визначення
мінімальної суми орендного
платежу виходячи з мінімальної
вартості місячної оренди 1 кв. м
загальної площі, що на момент
прийняття акту становить 7,43грн.
та індексується в залежності від
напрямку використання майна.
Затверджено Програму організації
громадських робіт, затверджено
перелік видів робіт, виділено
кошти з місцевого бюджету в сумі

9
сільській раді у 2013 році
32.

11.03.2013

Про Програму зайнятості
населення
Великосорочинської
сільської ради на 2013 рік

Сільська рада

33.

11.03.2013

IV квартал
2015 року

34.

11.03.2013

35.

11.03.2013

Про затвердження
Сільська
І квартал
Програми забезпечення
рада
2014 року
власним житлом дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
по Великосорочинській
сільській раді на 2013 –
2015 роки
Про затвердження
Сільська рада І квартал
Програми соціального
2014 року
захисту окремих категорій
населення
Великосорочинської
сільської ради на 2013 –
2015 роки
Про Програму виконання
Сільська рада IV квартал
робіт із землеустрою на
2013 року
території
Великосорочинської
сільської ради у 2013 році»
Рішення сесії Вовнянської сільської ради

36.

31.08.2011

Про затвердження Правил
благоустрою села Вовнянка
та перелік стягнень за
порушення цих правил

Сільська рада

IV квартал
2013 року

ІІІ квартал
2012 року

-

8338,0 грн. для організації
громадських робіт
Затверджено Програму зайнятості
населення, в якій проведено аналіз
стану та визначено заходи з
покращення ситуації з
працевлаштуванням сільських
мешканців.
Затверджено Програму, в якій
передбачено заходи щодо
забезпечення житлом дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та
залучення коштів благодійників
для придбання житла.

IV квартал
2015 року

Затверджено Програму, в рамках
реалізації якої передбачається
надавати допомогу на поховання.
Обсяг фінансування на 2013 рік –
3тис. грн..

-

Затверджено Програму, якою
визначено першочергові роботи із
землеустрою, передбачено
фінансування на реалізацію
програми в сумі 10 тис.грн.

ІІІ квартал
2015 року

Встановлено порядок
комплексного виконання робіт з
інженерного захисту, розчищенню
та озелененню територій, а також
соціально-економічних,
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37.

31.08.2011

Про встановлення ставки
самооподаткування

Сільська рада

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

38.

31.08.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно

Сільська рада

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

39.

28.11.2011

Про затвердження
Положення про порядок

Сільська рада

IV квартал
2012 року

IV квартал
2013 року

організаційно–правових та
екологічних заходів з покращання
мікроклімату, санітарного
очищення, зниження рівня шуму
та іншого з метою раціонального
використання території села,
належного утримання та охорони,
створення умов щодо захисту і
відновлення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля.
Всі суб’єкти господарювання за
власні кошти повинні утримувати
в належному санітарному стані
території надані їм у власність або
користування, а також брати
пайову участь в проведенні робіт з
благоустрою на закріплених
територіях.
Встановити ставку
самооподаткування в розмірі 10,00
грн. на рік з двору
Встановити ставки податку для
квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м. та житлових
будинків площа яких не
перевищує 500 кв.м. в розмірі 1%
від мінімальної заробітної плати.
Встановити ставки податку для
квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв.м. та житлових
будинків площа яких перевищує
500 кв.м. в розмірі 2,7% від
мінімальної заробітної плати.
Ставка збору за провадження
торговельної діяльності та
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нарахування та сплати
збору з провадження
деяких видів
підприємницької діяльності

40.

28.11.2011

Про затвердження
Положення про єдиний
податок та ставок єдиного
податку на 2013 рік

Сільська рада

IV квартал
2013 року

-

41.

20.11.2012

Про затвердження
Методики визначення
мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно

Сільська рада

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

діяльності з надання платних
послуг встановлюється з
розрахунку на календарний місяць
в розмірі 0,1 мінімальної
заробітної плати, установленої на
1 січня календарного року.
Ставки єдиного податку
встановлюються у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року (далі
мінімальна заробітна плата), та у
відсотках до доходу (відсоткові
ставки).
Фіксовані ставки єдиного
податку встановлюються
сільською радою для фізичних
осіб - підприємців, які
здійснюють господарську
діяльність, залежно від виду
господарської діяльності, з
розрахунку на календарний
місяць: для першої групи
платників єдиного податку у
межах від 1 до 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати; для другої групи платників
єдиного податку - у межах від 2 до
20 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати.
Встановити мінімальну вартість
місячної оренди одного
квадратного метра загальної площі
нерухомості, при передачі в
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фізичних осіб на території
сільської ради з 01.01.2013

42.

27.12.2012

Про організацію
громадських робіт у 2013
році

Сільська рада

IV квартал
2013 року

-

оренду (суборенду), житлового
найму (піднайму) нерухомого
майна (включаючи земельну
ділянку, на якій розміщується
нерухоме майно, присадибну
ділянку), крім земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення, земельної частки
(паю), майнового паю на території
сільської ради: за 1 кв.м. 7,43 грндля проживання; 14,86 грн. – для
провадження виробничої
діяльності; 22,29 грн. –для
комерційної діяльності
Затвердити Положення про
порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт,
фінансування яких здійснюється
за рахунок коштів місцевого
бюджету. Визначити такими, що
відповідають потребам
територіальної громади та
сприяють її соціальному розвитку
види громадських робіт.
Затвердити перелік підприємств,
установ та організацій
комунальної власності, в яких
передбачено створення
спеціальних тимчасових робочих
місць для організації громадських
робіт. Виділити кошти на
фінансування праці безробітних за
рахунок місцевого бюджету в
розмірі 17100,00 грн.
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Рішення сесії Гаркушинська сільської ради
43.

11.10.2011

Про затвердження норм
витрат води та
встановлення тарифів на
послуги централізованого
постачання холодної води
по селу Гаркушинці,
Миргородського району

Сільська рада

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

44.

30.12.2011

Сільська рада

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

45.

12.04.2012

Про затвердження
Положення про єдиний
податок та встановлення
ставок згідно видів
діяльності з 01.01.2012 року
Про затвердження
Методики розрахунку та
порядку використання
плати за оренду
комунального майна
спільної власності
територіальної громади
Гаркушинської сільської
ради та орендних ставок

Сільська рада

ІІ квартал
2013 року

ІІ квартал
2016 року

46.

07.06.2012

Сільська рада

ІІ квартал
2013 року

ІІ квартал
2016 року

47.

23.08.2012

Про затвердження Правил
благоустрою території
Гаркушинської сільської
ради Миргородського
району
Про передачу частини
земель державного фонду, в
межах Гаркушинської
сільської ради до

Сільська рада

ІІІ квартал
2013 року

ІІІ квартал
2016 року

Встановлені тарифи на послуги
централізованого постачання
питної води для споживачів: I
група – бюджетні організації –
10,00 грн за куб.метр. I I група –
госпрозрахункові організації –
10,00 грн за куб.метр. III група –
для населення з лічильниками –
2,50 грн за куб.метр
Затвердженj Положення про
єдиний податок.
Затверджені ставки єдиного
податку для суб’єктів
підприємницької діяльності.
Затверджено Методика
розрахунку та порядок
використання плати за оренду
комунального майна спільної
власності територіальної громади
Гаркушинської сільської ради
та орендні ставки за використання
майна спільної власності
територіальної громади
Гаркушинської сільської ради
Затверджені Правила благоустрою
та Положення про порядок і
правила додержання тиші на
території Гаркушинської сільської
ради
Погоджено передачу частини
земель на території Гаркушинської
сільської ради до комунальної
власності міста Миргорода, згідно
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48.

29.11.2012

49.

27.12.2012

50.

22.03.2013

комунальної власності міста
Миргорода
Про затвердження
Сільська рада
Методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради

картографічного плану
ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

Про затвердження
Сільська рада ІV квартал
Положення про порядок
2013 року
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
Про організацію
Сільська рада ІV квартал
громадських робіт та робіт
2013 року
тимчасового характеру по
Гаркушинській сільській
раді у 2013 році
Рішення сесії Дібрівської сільської ради

ІV квартал
2016 року

-

Затверджено Методику
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб на
території сільської ради
Встановлено мінімальну вартість
місячної оренди одного
квадратного метра загальної площі
нерухомості, при передачі в
оренду (суборенду), житлового
найму (піднайму) нерухомого
майна (включаючи земельну
ділянку, на якій розміщується
нерухоме майно, присадибну
ділянку), крім земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення, земельної ділянки
(паю), майнового паю на території
сільської ради
Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки з
01.01.2013 року
Затверджено Програму організації
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру по
Гаркушинській сільській раді на
2013 рік.
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51.

09.12.2011

Про затвердження
положення про єдиний
податок на території
Дібрівської сільської ради.

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

52.

20.11.2012

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

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

Затверджено Положення про
єдиний податок на території
Дібрівської сільської ради.
Встановлено ставки єдиного
податку у відсотках до розміру
мінімальної зарплати, та у
відсотках до доходу.
Затверджено методику визначення
мінімальної суми орендованого
платежу
за нерухоме майно фізичних осіб
на території сільської ради.
Мінімальна вартість місячної
оренди 1 кв.м. загальної площі
нерухомості, складає 7,43 грн.

Рішення сесії Зубівської сільської ради
53.

27.01.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2012 року

І квартал
2015 року

54.

15.12.2011

Виконавчий
комітет
сільської
ради

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

55.

23.03.2012

Про затвердження
Положення про єдиний
податок та встановлення
розміру ставок єдиного
податку з 01.01.2012 року
Про затвердження Правил
благоустрою та
забезпечення чистоти і
порядку в населених
пунктах та перелік стягнень
за порушення цих правил.

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2013 року

І квартал
2016 року

Торговий патент за провадження
торгівельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг встановлюється з
розрахунку на календарний місяць
0,1 мінімальної зарплати на 1
січня календарного року.
Встановлено ставки єдиного
податку у відсотках до розміру
мінімальної заробітної плати, та у
відсотках до доходу.
Затверджено правила благоустрою
для забезпечення чистоти і
порядку в населених пунктах
с.Зубівка, с.Руда.
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Про внесення змін до
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки.
Про затвердження
Методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

Встановлено мінімальну вартість
місячної орендної плати 1 кв.м.
ставку податку в розмірі 1%
(одного відсотка) мінімальної
заробітної плати.

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

21.03.2013

Про організацію
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру у
2013 році

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

-

21.03.2013

Про утворення цільового
фонду на благоустрій сіл

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2014 року.

Затверджено Методику
визначення мінімальної
вартості місячної оренди одного
квадратного метра загальної площі
нерухомості при передачі в
оренду, житлового найму:
для проживання фізичних осіб7,43 грн.;
викор. об’єкта оренди для
провадження виробничої
діяльності- 14,86 грн., іншої
комерційної діяльності -22,29грн.
Для забезпечення тимчасової
зайнятості населення, передусім
осіб, зареєстрованих як
безробітні, виконавчий комітет
сільської ради організовує
громадські роботи - 7 робочих
місць.
З метою отримання додаткових
коштів на благоустрій та
підтримання належного
санітарного естетичного стану в
селах.

56.

26.12.2012

57.

26.12.2012

58.

59.

І квартал
2017 року

Рішення сесії Зуєвецької сільської ради
60.

30.12.2010

Положення про порядок
нарахування та сплати
збору за провадження

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2011 року

ІV квартал
2014 року

Ставка збору 0,1% мінімальної
заробітної плати

17
деяких видів
підприємницької діяльності
61.

26.12.2012

62.

25.01.2013

63.

10.02.2011

64.

02.09.2011

Про порядок нарахування
Виконавчий
ІV квартал
та сплати податку на
комітет
2013 року.
нерухоме майно
сільської ради
відмінне від земельної
ділянки
Про організацію
Виконавчий
ІV квартал
тимчасових громадських
комітет
2013 року.
робіт в 2013 року
сільської ради
Рішення сесії Кибинської сільської ради

ІV квартал
2016 року.

Про використання коштів ,
що надійшли в порядку
відшкодування втрат
сільськогоспо-дарського та
лісогосподарського
виробництва»
На проведення
інвентаризації земель під
бюджетними установами
сільської ради
Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно
, відмінне від земельної
ділянки з 1 січня 2012 року

-

Податок за 1м2 для квартир до
240 м2 та житлових будинків, яка
не перевищує 500м2 - 1%. та 2,7
% які перевищують
дану площу.
Заробітна плата - 20000 тис/грн..
на 10 тимчасових робочих місць

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2012 року

І квартал
2015 року

Використані кошти на роботи по
інвентаризації земель під
бюджетними установами сільської
ради , а саме : дитсадок,
адмінбудинок с/ради, сільське
сміттєзвалище в сумі 3628,28 грн.

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

Встановлені ставки податку на
житлові площі об’єктів житлової
нерухомості : для квартир ,
житлова площа яких не
перевищує 240 кв. метрів та
житлових будинків, житлова
площа яких не перевищує 500 кв.
метрів 0,1 відсоток розміру
мінімальної заробітної плати
,станом на 1 січня звітного
(податкового ) року;
Для квартир та будинків, житлові

18
площі які перевищують дані
норми ,ставка податку становить
2,7 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року.
Встановлена мінімальна вартість
місячної оренди одного
квадратного метра загальної
площі нерухомості при передачі в
оренду (суборенду) на території
сільської ради, складає : с.
Кибинці – 7.43 грн, с. Бієве – 7.43
грн.
Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету

65.

06.12.2012

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

Виконавчий
комітет
сільської ради

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

66.

06.12.2012

Виконавчий
комітет
сільської ради

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

67.

28.12.2012

Про затвердження
положення про єдиний
податок та встановлення
ставок єдиного податку . по
Кибинській сільській раді
Про проведення
нормативної грошової
оцінки земель населених
пунктів сільської ради:
с. Кибинці, с. Бієве.

Виконавчий
комітет
сільської ради

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

Використані кошти за послуги
по виконанню робіт по
виготовленню нормативної
грошової оцінки земель
населених пунктів сільської ради :
с. Кибинці,с. Бієве в сумі 11883, 84
грн.

І квартал
2015 року.

Торговий патент за провадження
торговельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг встановлюється з
розрахунку на календарний
місяць0,1 мінімальної зарплати на
1 січня календарного року.

Рішення сесії Клюшниківської сільської ради
68.

17.01.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2012 року

19
69.

08.07.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки з 1 січня 2012 року

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

70.

09.12.2011

Про затвердження
положення про єдиний
податок та встановлення
ставок єдиного податку

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

71.

28.12.2012

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

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

Ставки податку за 1 кв.м житлової
площі об’єкта житлової
нерухомості:
Для квартир житлова площа яких
не перевищує 240 кв. м та
житлових будинків, площа яких не
перевищує 500 кв.м – 15 розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
звітного року,
Для квартир житлова площа яких
перевищує 240 кв.м та житлових
будинків, площа яких перевищує
500 кв.м – 2,7 % розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
звітного року.
Ставки єдиного податку:
1 група платників податку – від 1
до 10 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати, 2
група платників податку – від 2 до
20 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати.
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму:
для проживання фізичних осіб –
4,64 грн.;
використання об’єкта нерухомого
майна для провадження
виробничої діяльності – 9,28 грн.,
іншої комерційної діяльності –
13,92 грн.

20
72.

20.03.2013

Про затвердження Правил
благоустрою населених
пунктів Клюшниківської
сільської ради

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2014 року

73.

20.03.2013

Про організацію
громадських робіт у 2013
році»

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

І квартал
2014 року

-

Утримання в належному стані
території населених пунктів
сільської ради, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності сільської
громади.
Для забезпечення тимчасової
зайнятості населення, передусім
осіб, зареєстрованих як безробітні,
виконавчий комітет сільської ради
організовує громадські роботи – 2
робочих місць.

Рішення сесії Комишнянської селищної ради
74.

08.07.2009

Про встановлення
нормативів та тарифів на
водовідведення по
Комишнянській селищні
раді

Виконавчий
комітет

ІІІ квартал
2010 року

ІІІ квартал
2013 року

75.

29.12.2010

Виконавчий
комітет

ІV квартал
2011 року

ІV квартал
2013 року

76.

23.08.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності
Про затвердження
Положення про порядок
використання коштів, що
надходять на спеціальний
рахунок місцевого бюджету
Комишнянської селищної
ради в порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського і

Виконавчий
комітет

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

Встановлення тарифів за 1 м3
використаних стоків:
- установи, підприємства,
організації, приватні підприємці –
3,50 грн.;
- населення – 0,75 грн.
Встановлення ставки збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з надання
платних послуг з розрахунку на
календарний місяць в розмірі 0,1
мінімальної заробітної плати
Визначає механізм використання
коштів, що надходять на
спеціальний рахунок місцевого
бюджету Комишнянської
селищної ради в порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва

21
лісогосподарського
виробництва
Про затвердження Правил
благоустрою території
населених пунктів
Комишнянської селищної
ради
Про затвердження
Положення про єдиний
податок та встановлення
розмірів ставок єдиного
податку

Виконавчий
комітет

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

Виконавчий
комітет

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

Про внесення змін до
тарифів та послуги
водопостачання по
Комишнянській селищній
раді

Виконавчий
комітет

ІІІ квартал
2012 року

ІІІ квартал
2015 року

04.12.2012

Про затвердження
Положення про порядок
залучення коштів
замовників на розвиток
інженерно – транспортної
та соціальної
інфраструктури населених
пунктів Комишнянської
селищної ради

Виконавчий
комітет

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

04.12.2012

Про затвердження методики Виконавчий
визначення мінімальної
комітет
суми орендованого платежу
за нерухоме майно фізичних

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

77.

23.08.2011

78.

30.12.2011

79.

19.08.2012

80.

81.

Визначає порядок благоустрою та
утримання території об’єктів
благоустрою населених пунктів
(встановленням режиму
прибирання)
Встановлення ставок єдиного
податку у відсотках від розміру
мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня податкового
року в залежності від виду
господарської діяльності та групи
платка податку.
Встановлення тарифів за 1 м3
спожитої холодної води з
01.10.2012 року:
- установи, підприємства,
організації, приватні підприємці –
10,00 грн.;
- населення – 3,00 грн.
Встановлення розміру пайової
участі замовника у створенні
інженерно – транспортної та
соціальної інфраструктури
населених пунктів селищної ради
у разі будівництва:
- нежитлових будівель та споруд –
5% від кошторисної вартості
будівництва;
- житлових будинків – 4%.
Визначення мінімальної вартості
місячної оренди одного
квадратного метра загальної площі
нерухомості, при передачі в

22
осіб на території селищної
ради

82.

04.12.2012

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

Виконавчий
комітет

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

83.

05.02.2013

Про організацію
громадських робіт та інших
робіт тимчасового
характеру у 2013 році

Виконавчий
комітет

ІV квартал
2013 року

-

оренду, житлового найму
нерухомого майна, крім земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення, земельного паю, в
розмірах: - 5,31 грн. – для
проживання фізичних осіб; - 10,62
грн. – для провадження
виробничої діяльності; - 15,93
грн. – іншої комерційної
діяльності.
Встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки в залежності від
житлової площі квартир, будинків
у розмірі 1,0% розміру
мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
звітного ( податкового) року
Додаткове стимулювання
мотивації до праці і матеріальної
підтримки безробітних та інших
категорій населення, створення 8
додаткових тимчасових робочих
місць

Рішенння сесії Остапівської сільської ради
84.

27.01.2011

85.

08.12.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності
Про затвердження
Положення про єдиний
податок та встановлення

Виконавчий
комітет

І квартал
2012 року

І квартал
2012 року

Виконавчий
комітет

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

Встановлення ставки збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з надання
платних послуг з розрахунку на
календарний місяць в розмірі 0,1
мінімальної заробітної плати
Встановлення ставок єдиного
податку у відсотках від розміру
мінімальної заробітної плати

23
ставок єдиного податку

86.

06.12.2012

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

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

87.

06.12.2012

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки»

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

Виконавчий
комітет

станом на 1 січня податкового
року в залежності від виду
господарської діяльності та групи
платка податку.
Визначення мінімальної вартості
місячної оренди одного
квадратного метра загальної площі
нерухомості, при передачі в
оренду, житлового найму
нерухомого майна, крім земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення, земельного паю, в
розмірах: - 7,43 грн. – для
проживання фізичних осіб; - 14,86
грн. – для провадження
виробничої діяльності; - 22,29
грн. – іншої комерційної
діяльності.
Встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки в залежності від
житлової площі квартир, будинків
у розмірі 1,0% розміру
мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
звітного ( податкового) року

Рішення сесії Петрівцівської сільської ради
88.

08.02.2011

89.

08.07.2011

Про затвердження Порядку
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності
Про затвердження
Положення про порядок

Виконавчий
комітет

ІІ квартал
2012 року

ІІ квартал
2015 року

Затверджено Порядок нарахування
та сплати збору за провадження
деяких видів підприємницької
діяльності

Виконавчий
комітет

ІІІ квартал
2013 року

ІІІ квартал
2016 року

Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
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90.

09.12.2011

91.

05.07.2012

92.

05.07.2012

93.

08.11.2012

нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
Про затвердження
Положення про єдиний
податок на території
сільської ради та
встановлення ставок згідно
видів діяльності з
01.01.2012 року
Про затвердження
Методики розрахунку та
порядку використання
плати за оренду
комунального майна
спільної власності
територіальної громади
Петрівцівської сільської
ради та орендних ставок
Про затвердження Правил
благоустрою території
Петрівцівської сільської
ради
Про затвердження
Методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради

податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки з
01.01.2013 року
Виконавчий
комітет

IV квартал
2012 року

IV квартал
2015 року

Затверджено Положення про
єдиний податок на території
сільської ради. Затверджено
ставки єдиного податку для
суб’єктів підприємницької
діяльності

Виконавчий
комітет

Червень
2013р.

Червень
2016р.

Виконавчий
комітет

ІІІ квартал
2013 року

ІІІ квартал
2016 року

Затверджено Методику
розрахунку та порядку
використання плати за оренду
комунального майна спільної
власності територіальної громади
Петрівцівської сільської ради.
Затверджено орендні ставки за
використання майна спільної
власності територіальної громади
Петрівцівської сільської ради
Затверджено Правила
благоустрою території
Петрівцівської сільської ради

Виконавчий
комітет

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

Затверджено Методику
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних осіб на
території сільської ради.
Встановлено мінімальну вартість
місячної оренди одного
квадратного метра загальної площі
нерухомості при передачі в оренду
(суборенду), житлового найму
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94.

29.01.2013

Про організацію
громадських робіт
тимчасового характеру по
Петрівцівській сільській
раді у 2013 році

Виконавчий
комітет

IV квартал
2013 року

-

(піднайму) нерухомого майна
(включаючи земельну ділянку, на
якій розміщується нерухоме
майно, присадибну ділянку, крім
земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення, земельної
ділянки(паю), майнового паю на
території сільської ради.
Затверджено Програму організації
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру по
Петрівцівській сільській раді на
2013 рік. Створено по
Петрівцівській сільській раді 12
спеціальних додаткових робочих
місць для організації та
проведення громадськиї робіт

Рішенння сесії Полив’янської сільської ради
95.

10.01.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2012 року

І квартал
2015 року

96.

09.06.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2013 року

І квартал
2016 року

Торговий патент за провадження
торговельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг встановлюється з
розрахунку на календарний місяць
0,1 мінімальної зарплати на 1
січня календарного року.
З 01.01.2012 року ставки податку
за 1 кв. м житлової площі об’єкта
житлової нерухомості:
Для квартир житлова площа яких
не перевищує 240кв.м та житлових
будинків, площа яких не
перевищує 500 кв.м - 1% розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
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97

29.12.2011

Про затвердження
Положення про єдиний
податок та встановлення
ставок єдиного податку

98.

27.12.2012

99.

25.01.2013

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2013 року

І квартал
2016 року

Про затвердження методики Виконавчий
визначення мінімальної
комітет
суми орендного платежу за сільської ради
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

Про організацію
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру у
2013 році

IV квартал
2013 року

-

Виконавчий
комітет
сільської ради

звітного року,
Для квартир житлова площа яких
перевищує 240кв.м та житлових
будинків, площа яких перевищує
500 кв.м – 2,7% розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
звітного року.
З 01.01.2012 ставки єдиного
податку: 1 група платників
податку - від 1до 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати, 2 група платників податку –
від 2 до 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму:
для проживання фізичних осіб –
4,64 грн.;
використання об’єкта нерухомого
майна для провадження
виробничої діяльності – 9,28 грн.,
іншої комерційної діяльності –
13,92 грн.
Для додаткового стимулювання
мотивації до праці і матеріальної
підтримки безробітних та інших
категорій населення , виконавчий
комітет сільської ради організовує
громадські роботи та роботи
тимчасового характеру – 7
робочих місць.

27
Рішення сесії Попівської сільської ради
100.

30.12.2010

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності

Виконавчий
комітет
сільської ради

IV квартал
2011 року

IV квартал
2014 року

101.

03.06.2011

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІІ квартал
2012 року

ІІ квартал
2015 року

102.

03.06.2011

Про затвердження
Положення про
використання коштів, що
надходять на спеціальний
рахунок місцевого бюджету
в порядку відшкодування
втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва
Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІІ квартал
2012 року

ІІ квартал
2015 року

103.

03.06.2011

Про затвердження Правил
благоустрою території

Виконавчий
комітет

ІІ квартал
2012 року

ІІ квартал
2015 року

Торговий патент за провадження
торговельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг встановлюється з
розрахунку на календарний місяць
0,1 мінімальної зарплати на 1
січня календарного року.
Визначає механізм надходження,
обліку та напрямки використання
коштів, що надходять у порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського й
лісогосподарського виробництва
до спеціального рахунку
місцевого бюджету
Ставки податку за 1 кв. м
житлової площі об’єкта житлової
нерухомості:
Для квартир житлова площа яких
не перевищує 240кв.м та житлових
будинків, площа яких не
перевищує 500 кв.м - 1% розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
звітного року, для квартир
житлова площа яких перевищує
240кв.м та житлових будинків,
площа яких перевищує 500 кв.м –
2,7% розміру мінімальної зарплати
на 1 січня звітного року.
Утримання в належному стані
території населених пунктів
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населених пунктів
Попівської сільської ради

сільської ради

104.

30.12.2011

Про затвердження
положення про єдиний
податок та встановлення
ставок єдиного податку з 1
січня 2012 року

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2013 року

І квартал
2016 року

105.

30.12.2011

Про затвердження тарифів
на послуги з холодного
водопостачання

Виконавчий
комітет
сільської ради

IV квартал
2012 року

IV квартал
2015 року

106.

15.06.2012

Про затвердження
Положення про порядок
пайової участі замовників у
розвитку інженерно –
транспортної та соціальної
інфраструктури населених
пунктів Попівської
сільської ради

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІІ квартал
2013 року

ІІ квартал
2016 року

107.

20.11.2012

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

№ 47

Про затвердження порядку
Виконавчий
встановлення зручного для
комітет
населення режиму роботи
сільської ради
підприємств, установ та
організацій сфери
обслуговування (торгівлі,
ресторанного господарства,
побутового обслуговування)
незалежно від форм
власності, розташованих на

сільської ради, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності сільської
громади.
Ставки єдиного податку:
1 група платників податку - від
1до 10 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати,
2 група платників податку – від 2
до 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
Тарифи на послуги з холодного
водопостачання:
населення – 3,00грн.за 1 куб.м;
установи, підприємства,
організації -10,00 грн. за 1 куб.м
Розмір пайової участі замовника,
який має намір здійснити
будівництво: 10 відсотків
загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта для
нежитлових будівель та споруд; 4
відсотки загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта для
житлових будівель.
Встановлення зручного для
населення режиму роботи
підприємств торгівлі та сфери
обслуговування з метою
покращення якості торговельного,
побутового обслуговування
населення.
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108.

26.12.2012

109.

26.12.2012

110.

08.02.2013

111.

27.12.2012

112.

08.02.2013

території Попівської
сільської ради
Про вирішення
Виконавчий
організаційних питань щодо комітет
продажу майна комунальної сільської ради
власності Попівської
територіальної громади

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

Про затвердження методики Виконавчий
визначення мінімальної
комітет
суми орендованого
сільської ради
платежу за нерухоме майно
фізичних осіб на території
сільської рад

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

Про організацію
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру у
2013 році

IV квартал
2013 року

-

Виконавчий
комітет
сільської ради

Рішення сесії Ромоданвська селищної ради
Про організацію
Виконавчий
IV квартал
громадських робіт та робіт
комітет
2013 року
тимчасового характеру 2013 сільської ради
року
Про регулювання земельних Виконавчий
І квартал

-

І квартал

Вирішення проблеми незалежного
відбору оцінювачів об’єктів
продажу майна та суб’єктів
господарювання, які
здійснюватимуть продаж майна
комунальної власності
територіальної громади, яке не
використовується сільською
радою за цільовим призначенням.
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму:
для проживання фізичних осіб –
4,64 грн.;
використання об’єкта нерухомого
майна для провадження
виробничої діяльності – 9,28 грн.,
іншої комерційної діяльності –
13,92 грн.
Забезпечення тимчасової
зайнятості населення, передусім
осіб, зареєстрованих як безробітні,
виконавчий комітет сільської ради
організовує громадські роботи –
10 робочих місць.
Забезпечення зайнятості
населення,створення додаткових
робочих місць
Забезпечення ефективного
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113.

27.12.2012

114.

08.02.2013

115.

20.01.2011

116.

20.01.2011

117.

20.01.2011

відносин та затвердження
відповідно ставок
земельного податку
Про встановлення місцевих
податків і зборів

комітет
сільської ради

2014 року

2017 року

Виконавчий
комітет
сільської ради

IV квартал
2013 року

IV квартал
2016 року

Благоустрій території
Виконавчий
І квартал
селищної ради.
комітет
2014 року
Видалення твердих відходів сільської ради
Рішення сесії Савинцівської сільської ради
Про затвердження
Сільська рада І квартал
положення про порядок
2012 року.
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності

І квартал
2017 року

Про затвердження
положення
Про порядок
нарахування
та сплати туристичного
збору.
Про затвердження
положення Про порядок
нарахування та сплати
збору за місця для
паркування транспортних
засобів.

І квартал
2015 року

Сільська рада

І квартал
2012 року.

І квартал
2015 року

Сільська рада

І квартал
2012 року.

І квартал
2015 року

використання земельних
ресурсів,збільшення надходжень
до селищного бюджету
Збільшення до селищного
бюджету
надходжень,забезпечення
правових підстав для справляння
місцевих податків і зборів
Виконання вимог законодавства
по благоустрою населених пунктів
Ставка збору за провадження
торгівельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг встановлюється
з розрахунку на календарний
місяць в
розмірі 0,1% мінімальної
заробітної плати, установленої
законом на 01 січня календарного
року.
Ставка збору встановлюється у
розмірі 1% до бази справляння
збору. Базою справляння є
вартість усього періоду
проживання ,за вирахуванням
податку на додану вартість.
Ставка збору встановлюється за
кожний день провадження
діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів
у гривнях за 1 квадратний метр
площі
земельної ділянки відведеної для
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118.

23.12.2011

Про затвердження
положення
Про єдиний податок

Сільська рада IV квартал
2012 року

IV квартал
2015 року

119.

23.12.2011

Про встановлення ставок
єдиного податку

Сільська рада

IV квартал
2012 року

IV квартал
2015 року

120.

13.12.2012

Про внесення змін в
рішення сьомої сесії
шостого скликання від 21
червня 2011 року «Про
затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки з 01 січня
2012 року»

Сільська рада

І квартал
2014 року

І квартал
2017 року

121.

13.12.2012

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

Сільська рада

І квартал
2014 року

І квартал
2017 року

організації та провадження такої
діяльності у розмірі 0,03 %
мінімальної заробітної плати
установленої законом на 1 січня
податкового року.
Визначення платників податків
суб’єктів господарювання, які
поділяються на групи в
залежності від обсягу доходу.
Встановлено ставки єдиного
податку для суб’єктів
підприємницької діяльності ,що
розміщені та зареєстровані на
території сільської ради в
розмірах залежних від виду
діяльності.
Ставки податку
за 1 м2 житлової площі
нерухомості
для квартир ж.п.
що неперевищує 240м2, та
житлових будинків ,площа яких не
перевищує 500м2 – 1% розміру
мінімальної заробітної
лати,встановленої законом на 01
січня звітного періоду. Данне
рішення
набуває чинності з 01 січня 2013
року
Данне рішення
набуває чинності
З 01 січня 2013 року. Встановлено
мінімальну вартість місячної
оренди одного квадратного
метра загальної площі
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ради

122.

18.02.2013

123.

25.01.2011

124.

24.06.2011

125.

14.12.2011

126.

26.07.2011

Про організацію
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру на
2013 рік

Cільська рада

ІV квартал
2013 року

Рішення сесії Слобіської сільської ради
Про затвердження
Cільська рада І квартал
Положення про порядок
2012 року
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності
Про затвердження
Cільська рада І квартал
Положення про порядок
2013 року
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки з 01.01.2012 року
Про затвердження ставок
Cільська рада ІV квартал
єдиного податку
2012 року
Про затвердження Правил
Cільська рада ІІІ квартал
благоустрою та
2012 року
забезпечення чистоти і
порядку на території

-

нерухомості при передачі в
оренду(суборенду)житлового
найму нерухомого
майна(включаючи земельну
ділянку, на якій розміщується
нерухоме майно, присадибну
ділянку) в селі Савинці Р
=4,74 грн. в селіСемеренки Р
=4,5 грн. в селі Олефірівка Р
=5,14 грн. в селіЗелений Кут Р
=4,25 грн.
Забезпечення зайнятості
населення, створення додаткових
робочих місць
на суму 39 тис.грн. за кошти
місцевого бюджету.

І квартал
2015 року

Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
збору за провадження деяких
видів підприємницької діяльності

І квартал
2016 року

Затверджено Положення про
порядок нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки з
01.01.2012 року.

ІV квартал
2015 року
ІІІ квартал
2015 року

Затверджено ставки єдиного
податку
Затверджено Правила
благоустрою та забезпечення
чистоти і порядку
на території сільської ради
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Слобідської сільської ради
Про громадські роботи та
Cільська рада ІV квартал
роботи тимчасового
2013 року
характеру на 2013 рік
Рішення сесії Солонцівської сільської ради
Про затвердження
Виконавчий
ІV квартал
Положення про порядок
комітет
2011 року
нарахування та сплати
сільської ради
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності

-

Про виділення коштів в сумі
3500,00грн. з місцевого бюджету
на проведення громадських робіт.

ІV квартал
2014 року

Торговий патент за провадження
торговельної діяльності та
діяльності з надання платних
послуг встановлюється з
розрахунку на календарний місяць
0,1 мінімальної зарплати на 1
січня календарного року.
З 01.01.2012 року ставки податку
за 1 кв. м житлової площі об’єкта
житлової нерухомості: для
квартир житлова площа яких не
перевищує 240кв.м та житлових
будинків, площа яких не
перевищує 500 кв.м - 1% розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
звітного року, для квартир
житлова площа яких перевищує
240кв.м та житлових будинків,
площа яких перевищує 500 кв.м –
2,7% розміру мінімальної зарплати
на 1 січня звітного року.
З 01.01.2012 ставки єдиного
податку: 1 група платників
податку - від 1до 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати,
2 група платників податку – від 2
до 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
Мінімальна вартість місячної

127.

25.01.2013

128.

30.12.2010

129.

21.06.2011

Про затвердження
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2013 року

І квартал
2016 року

130.

22.12.2011

Про затвердження
Положення про єдиний
податок та встановлення
ставок єдиного податку

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2013 року

І квартал
2016 року

132.

26.12.2012

Про затвердження методики Виконавчий

ІV квартал

ІV квартал
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133.

26.12.2012

134.

30.12.2010

135.

24.11.2011

визначення мінімальної
суми орендного платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради

комітет
сільської ради

2013 року

Про організацію
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру у
2013 році

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

Рішення сесії Хомутецької сільської ради
Про затвердження
Виконавчий
І квартал
положення про порядок
комітет
2012 року
нарахування та сплати
сільської ради
збору за провадження
деяких видів
підприємницькі діяльності
Про затвердження
положення про єдиний
податок та встановлення
ставок.

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2012 року

2016 року

-

І квартал
2015 року

ІV квартал
2015 року

оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму:
для проживання фізичних осіб –
7,43 грн.; використання об’єкта
нерухомого майна для
провадження виробничої
діяльності – 14,86 грн., іншої
комерційної діяльності – 22,29
грн.
З метою додаткового
стимулювання мотивації до праці і
матеріальної підтримки
безробітних та інших категорій
населення , виконавчий комітет
сільської ради організовує
громадські роботи та роботи
тимчасового характеру – 6
робочих місць за рахунок
сільського бюджету.
Торговий патент запроваджений
торгівельної діяльністю та
діяльності з надання платних
послуг встановлений з розрахунку
на календарний місяць 0,1 %
мінімальної заробітної плати на 1
січня календарного року.
Встановлення фіксовааних ставок
єдиного податку у відсотках до
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня
податкового ( звітного ) року, та у
відсотках до доходу.
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136.

20.09.2012

137.

27.12.2012

138.

27.12.2012

Про затвердження
Положення
про порядок нарахування та
сплати туристичного збору
Про затвердження
Методики визначення
мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

Ставки збору встановлюється у
розмірі 1 відсотка до бази
справляння збору.

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

Внесення змін до
Положення про порядок
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно
, відмінне від земельної
ділянки , що затверджене
рішенням шостої сесії
шостого скликання від
21.07.2011 року

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

В залежності від характеру
об’єкту оренди під час визначення
мінімальної вартості місячної
оренди 1 кв.метра загальної площі
нерухомого майна застосовується
додатковий коефіцієнт: 7,43 х2
=14,86 грн- використання об’єкта
оренди для провадження
виробничої діяльності,
7,43 х3 =22,29- іншої комерційної
діяльності,
7,43 х1 = 7,43 – для проживання
фізичних осіб.
Встановити 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 , ставку податку в
розмірі 1% (одного відсотка)
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, ставку податку в розмірі
% ( одного відсотка ) мінімальної
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139.

27.12.2013

140.

26.01.2011

141.

23.12.2011

142.

17.02.2012

Про організацію
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру по
Хомутецькій сільській раді
у 2013році

ІV квартал
2013 року

Рішення сесії Черевківської сільської ради
Про використання коштів,
Виконавчий
І квартал
що надійшли в порядку
комітет
2012 року
відшкодування втрат
сільської ради
сільськогосподарського та
лісогосподарського
виробництва на проведення
нормативно – грошової
оцінки земель населених
пунктів Черевки, Бакумівка,
Новоселиця
Про затвердження
Виконавчий
ІV квартал
Положення та ставок
комітет
2012 року.
єдиного податку по
сільської ради
Черевківській сільській
раді
Про використання коштів,
Виконавчий
І квартал
що надійшли в порядку
комітет
2013 року
відшкодування втрат
сільської ради
сільськогосподарського та

-

І квартал
2015 року

ІV квартал
2015 року

І квартал
2016 року

заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року.
Створити у Хомутецькій сільській
раді 6 спеціальних додаткових
робочих місць для організації та
проведення громадських робіт.
Виділити кошти з місцевого
бюджету в сумі 12319 грн на
реалізацію заходів , які
передбачені Програмою
організації громадських робіт та
робіт тимчасового характеру по
Хомутецькій сільській раді на
2013 рік.
Використання коштів, що
надійшли в порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва
на проведення нормативно –
грошової оцінки земель
населених пунктів сіл Черевки,
Бакумівка, Новоселиця на суму
14740,54 грн.
Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету
Використання коштів на
проведення робіт по
інвентаризації земель під
установами сільської ради
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143.

27.12.2012

144.

27.12.2012

145.

27.12.2012

лісогосподарського
виробництва на проведення
робіт по інвентаризації
земель під установами
сільської ради
Затвердження порядку
залучення та використання
коштів пайової участі
(внеску) замовників у
створенні і розвитку
інженерно - транспортної
та соціальної
інфраструктури населених
пунктів сільської ради
Затвердження методики
визначення мінімальної
суми орендованого
платежу за нерухоме майно
фізичних осіб на території
сільської ради
Затвердження ставок
податку на нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки

На суму 8566,46 грн.

Виконавчий
комітет
сільської
ради

ІV квартал
2013 року.

ІV квартал
2016 року

Отримання додаткового обсягу
надходжень до сільського
бюджету

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року.

ІV квартал
2016 року

Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного
метра загальної площі
нерухомості при передачі в
оренду складає 7,43грн.

Виконавчий
комітет
сільської ради

ІV квартал
2013 року.

ІV квартал
2016 року

Встановити ставки податку:
-для квартир площа, яких не
перевищує 240метрів квадратних
та житлових будинків площа яких
не перевищує 500мет рів
квадратний 1 відсоток розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
звітного року
-для квартир площа, яких
перевищує 240метрів квадратних
та житлових будинків площа яких
перевищує 500мет рів квадратний
2,7 відсоток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
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Про організацію
ІV квартал
громадських робіт та робіт
2013 року
тимчасового характеру по
Черевківській сільській раді
у 2013 році
Рішення сесії Черкащанської сільської ради
Про затвердження
Виконавчий
ІV квартал
Положення про порядок
комітет
2011 року
нарахування та сплати
збору за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності
Про затвердження
Виконавчий
ІІ квартал
Положення про порядок
комітет
2012 року
нарахування та сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

146.

24.01.2013

-

147.

30.12.2010

148.

31.05.2011

149.

16.12.2011

Про затвердження
Положення про єдиний
податок та встановлення
розмірів ставок єдиного
податку

Виконавчий
комітет

ІV квартал
2012 року

ІV квартал
2015 року

150.

27.12.2012

Про затвердження методики Виконавчий
визначення мінімальної
комітет
суми орендованого платежу
за нерухоме майно фізичних
осіб на території селищної
ради

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

ІV квартал
2014 року

ІІ квартал
2015 року

законом на 1 січня звітного рок
Виділити кошти з місцевого
бюджету в сумі 4588,0 грн на
реалізацію програми організації
громадських робіт.
Встановлення ставки збору за
провадження торгівельної
діяльності та діяльності з надання
платних послуг з розрахунку на
календарний місяць в розмірі 0,1
мінімальної заробітної плати
Встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки в залежності від
житлової площі квартир, будинків
у розмірі 0,2% розміру
мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
звітного ( податкового) року
Встановлення ставок єдиного
податку у відсотках від розміру
мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня податкового
року в залежності від виду
господарської діяльності та групи
платка податку.
Визначення мінімальної вартості
місячної оренди одного
квадратного метра загальної площі
нерухомості, при передачі в
оренду, житлового найму
нерухомого майна, крім земельних
ділянок сільськогосподарського

39
призначення, земельного паю, в
розмірах: - 7,43 грн. – для
проживання фізичних осіб; - 14,86
грн. – для провадження
виробничої діяльності; - 22,29
грн. – іншої комерційної
діяльності.
151.

30.06.2011

152.

24.05.2011

№ 01

Рішення сесії Шахворостівської сільської ради
Про затвердження Правил
Сільська рада ІІ квартал ІІ квартал
благоустрою та
2012 року 2015 року
забезпечення чистоти і
порядку на території
Шахворостівської сільської
ради та перелік стягнень за
порушення цих правил

Рішення сесії Ярмаківської сільської ради
Про затвердження
Виконавчий
ІІ квартал
Положення про порядок
комітет
2012 року
нарахування та сплати
сільської ради
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки

ІІ квартал
2015 року

З метою встановлення єдиних
правил благоустрою,утримання в
належному стані території
сільської ради,дотримання
встановленого порядку
експлуатації об’єктів сільської
ради інфраструктури, створення
умов сприятливих для
життєдіяльності сільської громади
та встановлення відповідності за
порушення законодавства у сфері
благоустрою та інших пунктів.
Ставки податку за 1 кв. м
житлової площі об’єкта житлової
нерухомості:
Для квартир житлова площа яких
не перевищує 240кв.м та житлових
будинків, площа яких не
перевищує 500 кв.м - 1% розміру
мінімальної зарплати на 1 січня
звітного року, для квартир
житлова площа яких перевищує
240кв.м та житлових будинків,
площа яких перевищує 500 кв.м –
2,7% розміру мінімальної зарплати
на 1 січня звітного року.

40
153.

02.03.2010

Про затвердження Правил
благоустрою території
населених пунктів
Ярмаківської сільської ради

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2011 року

І квартал
2014 року

154.

24.11.2011

Про затвердження
положення про єдиний
податок та встановлення
ставок єдиного податку з 1
січня 2012 року

Виконавчий
комітет
сільської ради

І квартал
2013 року

І квартал
2016 року

155.

04.12.2012

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

ІV квартал
2013 року

ІV квартал
2016 року

156.

26.12.2012

Про організацію
громадських робіт та робіт
тимчасового характеру у
2013 році

ІV квартал
2013 року

-

Виконавчий
комітет
сільської ради

Утримання в належному стані
території населених пунктів
сільської ради, створення
сприятливих умов для
життєдіяльності сільської
громади.
Ставки єдиного податку:
1 група платників податку - від
1до 10 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати,
2 група платників податку – від 2
до 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
Мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості при
передачі в оренду, житлового
найму:
для проживання фізичних осіб –
7,43 грн.;
використання об’єкта нерухомого
майна для провадження
виробничої діяльності – 14,86 грн.,
іншої комерційної діяльності –
22,29 грн.
Для забезпечення тимчасової
зайнятості населення, передусім
осіб, зареєстрованих як безробітні,
виконавчий комітет сільської ради
організовує громадські роботи –
20 робочих місць.

