Реєстр діючих регуляторних актів Решетилівського району
в розрізі сільських, селищних рад та структурних підрозділів райдержадміністрації
№ п/п Дата
прийняття
регуляторног
о
акта

№ РА

1.

16.12.2003

644

2.

21.02.2006

91

3.

22.07.2007

88

Назва регуляторного листа

Розробник РА

Дата
Короткий зміст регуляторного акта (із
проведення
зазначенням конкретного розміру. ціни
відстеження
/тарифу,місцевого податку та інше/
результативно
сті РА
ПовПеторне
ріодичне
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Розпорядження голови
Управління
Щодо затвердження районної комісії та
райдержадміністрації "Про
праці та
порядок її роботи з розгляду питань,
затвердження районної
соціального
пов’язаних із встановленням статусу
комісії для розгляду питань, захисту
учасника війни відповідно до Закону
пов’язаних із
населення
України «Про статус ветеранів
встановленням статусу
райдержадмініс
війни,гарантії їх соціального захисту»
учасника війни відповідно
трації
до Закону України «Про
статус ветеранів
війни,гарантії їх соціального
захисту»"
Розпорядження голови
Управління
Щодо створення комісії для розподілу
райдержадміністрації "Про
праці та
санаторно-курортних путівок для
створення комісії по
соціального
оздоровлення громадян, постраждалих
розподілу санаторнозахисту
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
курортних путівок для
населення
оздоровлення громадян,
райдержадмініс
постраждалих внаслідок
трації
аварії на Чорнобильській
АЕС"
Розпорядження голови
Управління
Щодо внесення змін до комісії з розгляду

4.

10.12.2007

528

5.

21.02.2008

59

6.

13.01.2009

15

7.

26.01.2009

49

райдержадміністрації "Про
внесення змін до
розпорядження голови
районної державної
адміністрації від 16.12.2003
року № 644"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
створення комітету
забезпечення доступності
інвалідів та інших мало
мобільних груп населення
до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної
інфраструктури при
районній державній
адміністрації"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
комісію з розгляду питань
щодо надання матеріальної
допомоги населенню з
районного бюджету"

праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Розпорядження голови
Територіальни
райдержадміністрації "Про
й центр
заходи щодо соціальної
соціального
адаптації бездомних
обслуговування
громадян та осіб звільнених (надання
з місць позбавлення волі"
соціальних
послуг)
Розпорядження голови
Управління
райдержадміністрації "Про
праці та
комісію по оцінці технічного соціального

питань пов'язаних із встановленням статусу
учасника війни

-

-

Щодо створення комітету забезпечення
доступності інвалідів та інших мало
мобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури району

-

-

Щодо створення та робоу комісії для
розгляду питань щодо надання матеріальної
допомоги населенню з районного бюджету

-

-

Щодо створення координаційної ради по
організації роботи стосовно соціальної
адаптації бездомних громадян та осіб, що
повернулися з місць позбавлення волі

-

-

Щодо створення та роботу комісії по оцінці
технічного огляду автомобілів, що були в
користуванні інвалідів

огляду автомобілів, що були
в користуванні інвалідів"

8.

30.12.2010

9.

03.08.2011

552

10.

13.09.2011

663

11.

25.11.2011

841

Рішення 3 сесії районної
ради 6 скликання "Про
затвердження районної
програми "Соціальний
захист населення
Решетилівщини на 20112015 роки"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
внесення змін до
розпорядження голови
районної державної
адміністрації від 30.07.2010
року № 258"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
внесення змін до
розпорядження голови
районної державної
адміністрації від 26.01.2009
року № 49"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
створення комісії з питань
призначення державних
соціальних допомог
малозабезпечених верств
населення, субсидій та пільг
окремим категоріям
громадян"

захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації

-

-

Щодо затвердження районної програми
"Соціальний захист населення
Решетилівщини на 2011-2015 роки"

-

-

Щодо внесення змін до комісії з розгляду
питань по наданню матеріальної допомоги
населенню з районного бюджету

-

-

Щодо внесення змін до комісії з по оцінці
технічного огляду автомобілів, що були в
користування інвалідів

-

-

Щодо створення комісії та координація її
діяльності щодо питань призначення
державних соціальних допомог
малозабезпечених верств населення,
субсидій та пільг окремим категоріям
громадян

12.

09.12.2011

865

13.

23.12.2011

927

14.

23.04.2012

320

15.

23.04.2012

321

16.

24.04.2012

325

Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
внесення змін до
розпорядження голови
районної державної
адміністрації від 13.01.2009
року № 15"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
районні заходи щодо
реалізації в 2011-2015 роках
Державної цільової
соціальної програми
подолання та запобігання
бідності"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
внесення змін до
розпорядження голови
районної державної
адміністрації від 27.04.2011
року № 330"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
створення при
Решетилівському районному
територіальному центрі
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
"мобільного соціального
офісу"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
створення комісії по

Територіальни
й центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації

-

-

Щодо оновлення складу координаційної
ради по організації роботи щодо соціальної
адаптації бездомних громадян та осіб, що
повернулися з місць позбавлення волі

-

-

Щодо затвердження районних заходів по
реалізації в 2011-2015 роках Державної
цільової соціальної програми подолання та
запобігання бідності

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації

-

-

Щодо внесення змін до складу комісії по
розподілу санаторно-курортних путівок для
оздоровлення громадян, постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС

-

-

Щодо створення при Решетилівському
районному територіальному центрі
соціального обслуговування "мобільного
соціального офісу"

Управління
праці та
соціального

-

-

Щодо створення комісії, положення про неї
та порядок її роботи щодо питань по
визначенню необхідності проведення

17.

12.09.2012

18.

12.10.2012

727

19.

18.10.2012

736

20.

30.10.2012

793

визначенню необхідності
проведення безоплатного
капітального ремонту
власних житлових будинків і
квартир осіб, що мають
право на таку пільгу
визначення видів і обсягів
робіт для їх проведення, та
затвердження положення
про комісію"
Рішення 17 сесії районної
ради 6 скликання "Про
затвердження районної
Комплексної програми
соціального захисту осіб з
обмеженими фізичними
можливостями на 2012-2015
роки"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
утворення районної
тристоронньої соціальноекономічної ради"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
внесення змін до
розпорядження голови
районної державної
адміністрації від 13.01.2009
року № 15"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про

захисту
населення
райдержадмініс
трації

безоплатного капітального ремонту власних
житлових будинків і квартир осіб, що мають
право на таку пільгу визначення видів і
обсягів робіт для їх проведення

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації

-

-

Щодо затвердження районної Комплексної
програми соціального захисту осіб з
обмеженими фізичними можливостями на
2012-2015 роки

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Територіальни
й центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Управління
праці та

-

-

Щодо створення в районі та принципи дії
тристоронньої соціально-економічної ради

-

-

Щодо внесення змін у складі координаційної
ради по організації роботи щодо соціальної
адаптації бездомних громадян та осіб, що
повернулися з місць позбавлення волі

-

-

Щодо утворення робочої групи для
опрацювання документів щодо визначення

21.

28.01.2013

20

22.

15.02.2013

49

23.

18.02.2013

50

24.

18.02.2013

51

утворення робочої групи для
опрацювання документів
щодо визначення даних про
заробітну плату працівників
за роботу в зоні відчуження
в 1986-1990 роках"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
звільнення від плати за
надання соціальних послуг
громадян Шишкіної Т.Г.,
Медяник В.І., Шолудько
О.М."
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
районну комісію з питань
погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій,
степендій та інших
соціальних виплат"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
внесення змін до
розпорядження голови
районної державної
адміністрації від 24.04.2012
року № 325"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
внесення змін до
розпорядження голови
районної державної
адміністрації від 10.12.2007

соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації

даних про заробітну плату працівників, які
працювали в зоні відчуження в 1986-1990
роках

Територіальни
й центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації

-

-

Щодо звільнення від плати за надання
територіальним центром соціального
обслуговування соціальних послуг громадян
Шишкіної Т.Г., Медяник В.І., Шолудько
О.М.

-

-

Щодо створення та порядок роботи комісії з
питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, степендій та інших соціальних
виплат

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс

-

-

Щодо внесення змін до комісії по
проведенню безоплатних капітальних
ремонтів власних житлових будинків і
квартир особам, які мають право на таку
пільгу

-

-

Щодо внесення змін до складу комітету
забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об'єктів
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури

року № 528"
Розпорядження голови
райдержадміністрації "Про
забезпечення пільгових
категорій населення твердим
паливом та скрапленим
газом"

25.

01.03.2013

57

26.

13.03.2013

73

27.

13.03.2013

74

28.

18.07.12

535

29.

12.01.2012

1

трації
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Розпорядження голови
Управління
райдержадміністрації "Про
праці та
виділення коштів на надання соціального
пільг інвалідам по зору"
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Розпорядження голови
Управління
райдержадміністрації "Про
праці та
виділення коштів на надання соціального
пільг сім'ї загиблого в
захисту
Афганістані воїнанаселення
інтернаціоналіста"
райдержадмініс
трації
Загальний відділ апарату адміністрації
Про затвердження розміру Загальний
плати за копіювання або відділ апарату
друк
документів,
що адміністрації
надаються за запитом на
інформацію
в
районній
державній адміністрації
Решетилівська селищна рада
Про єдиний податок на
Решетилівська
2012рік
с/р
11 сесія 6
скликання

-

Щодо умови забезпечення пільгових
категорій населення твердим паливом та
скрапленим газом у 2013 році

-

Щодо виділення коштів з районного
бюджету на фінансування наданих інвалідам
по зору пільг, за січень-лютий 2013 року у
розмірі 8406,44 грн.

-

Щодо виділення коштів, з районного
бюджету, на фінансування наданих пільг
сім'ї загиблого в Афганістані воїнаінтернаціоналіста Веклича І.М., у розмірі
1002,31 грн.

-

Про затвердження розміру плати за
копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію в
районній державній адміністрації

-

Ставки єдиного податку відповідно
класифікації видів економічної діяльності по
групам платників

30.

10.02.2012

2

31.

20.04.2012

3

32.

05.06.2012

4

33.

05.06.2012

5

34.

19.07.2012

6

35.

19.07.2012

7

36.

21.12.2012

8

37.

30.01.2013

9

Про затвердження видів
суспільно-корисних робіт
для засуджених та
адміністративно покараних
Про затвердження
Положення про оренду
майна територіальної
громади Решетилівської
селищної ради
Про ставки збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності
на 2013 рік
Про єдиний податок на 2013
рік
Про розгляд відношення КП
«Водоканал» щодо розміру
тарифу на централізоване
водопостачання
Про розгляд відношення КП
«Водоканал» про
затвердження тарифів для
надання додаткових послуг
Про внесення змін в рішення
селищної ради 6 скликання
від 22.08.2011р. «Про
податок на нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки (18 сесія)
Про організацію
оплачуваних громадських
робіт для безробітних на

Решетилівська
с/р
12 сесія 6
скликання
Решетилівська
с/р
13 сесія 6
скликання

-

-

Забезпечення ефективного та своєчасного
відбування адмінпокараних осіб у вигляді
громадських робіт

-

-

Необхідність встановлення орендної плати
за майно, яке належить територіальній
громаді с/ради

Решетилівська
с/р
14 сесія 6
скликання
Решетилівська
с/р
14 сесія 6
скликання
Решетилівська
с/р
15 сесія 6
скликання
Решетилівська
с/р
15 сесія 6
скликання
Решетилівська
с/р
19 сесія 6
скликання

-

-

Визначення збору запровадження деяких
видів підприємницької діяльності та
розширення бази оподаткування

-

-

Визначення ставки єдиного податку для
суб’єктів малого підприємництва

-

-

Прийняття тарифів дає можливість для
запобіганняя збанкрутування підприємства
та забезпечення належного водопостачання

-

-

Запровадження економічно-обгрунтованих
додаткових послуг для населення

-

-

Збільшення ставки податку на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки до 1%
з метою наповнення селищного бюджету

Виконавчий
комітет
Решетилівська

-

-

Забезпечення соціальної підтримки і
тимчасова зайнятість осіб, які шукають
роботу

2013 рік»

38.

01.06.
2012р.

39.

01.06.
2012р.

40.

01.06.
2012р.

41.

20.07.
2012 р.

42.

20.07.
2012 р.

43.

06.12.
2012 р.

селищна рада
Піщанська сільська рада
13
Рішення «Про затвердження Піщанська
сесія
комісії по розподілу
сільська рада
6-го
сінокосу та затвердження
склика плати за наділ для фізичних
ння
осіб»
13
Рішення «Про затвердження Піщанська
сесія
єдиних ставок земельного
сільська рада
6-го
податку на 2012 рік»
склика
ння
13
Рішення «Про податок на
Піщанська
сесія
нерухоме майно відмінне від сільська рада
6-го
земельної ділянки»
склика
ння
14
Рішення «Про ставки
Піщанська
сесія
єдиного податку для
сільська рада
6-го
суб’єктів малого
склика підприємництва-фізичних
ння
осіб»

14
сесія
6-го
склика
ння
18
сесія

Рішення «Про ставки збору
за впровадження деяких
видів підприємницької
діяльності»

-

Затверджена орендна плата за сінокоси
фізичним особам: розмір сінокосу для
корови 1 гол. – 20 соток-10 грн.,
для кози 1 гол.- 10 сот-5 грн.

-

Затверджені ставки земельного податку за
землі населених пунктів для фізичних осіб

-

Затверджено Положення про механізм
сплати та порядок сплати податку на
нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки

-

Затвердженні ставки єдиного податку,які
будуть діяти з 1.01.2013 року для суб’єктів
малого підприємництва – фізичних осіб в
розрізі видів економічної діяльності згідно із
Класифікацією видів економічної діяльності
(ДК 009:2010) затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від
29.11.2010 року №350, виходячи з реальних
можливостей, потреб і вимог територіальної
громади.
Затверджено ставки збору за впровадження
деяких видів підприємницької діяльності на
2013 рік в залежності від виду діяльності

Піщанська
сільська рада

-

-

Рішення«Про внесення змін Піщанська
в рішення сільської ради
сільська рада

-

-

Встановлено з 01.01.2013 року ставку
податку для квартир, житлова площа яких не

6-го
6 скликання від 01.06.2012
склика року «Про податок
няя
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки»
(13 сесія сільської ради)
Лобачівська сільська рада
10
Про затвердження Методики Лобачівська
сесія
розрахунку і порядку
сільська рада
шосто використання плати за
го
оренду майна спільної
склика власності
ння

44.

12.01.2012

45.

11.07.2012

15
сесія
шосто
го
склика
н ня

46.

11.07.2012

15
Про єдиний податок на 2013
сесія
рік
шосто
го
склика
ння

47.

11.07.2012

15

Про збір за провадження
деяких
видів підприємницької
діяльності

Про податок на нерухоме

перевищує 240 кв.м. та житлових будинків,
житлова площа яких не перевищує 500 кв.м.
в розмірі одного відсотку розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
на 01 січня звітного року.
-

Затвердження даної Методики дає
можливість створення механізму
справляння та використання плати за
оренду нежитлових приміщень,що
перебувають на балансі сільської ради. А
також утримання даних приміщень в
належному стані
Підвищення суми збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності
дасть можливість
частково збільшити
надходження коштів до сільського бюджету
та використати їх за призначенням .
Регулювання впливає на розширення бази
оподаткування та створення сприятливих
умов для підприємницької діяльності
Строк дії РА 1 рік .

Лобачівська
сільська рада

-

-

Лобачівська
сільська рада

-

-

Цей регуляторний акт
забезпечує нові
ставки єдиного
податку для суб’єктів
малого підприємництва –фізичних осіб в
2013 році
Підняття ставок єдиного
проводиться з
метою
дальшої
реалізації
державної
політики розвитку і підтримки
малого
підприємництва та збільшення надходжень
до сільського бюджету

Лобачівська

-

-

Регуляторний акт дає можливість

48.

14.12.2012

сесія
шосто
го
склика
ння
22
сесія
шосто
го
склика
ння

майно відмінне від
земельної ділянки

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативногрошової оцінки земельних
ділянок с.Крохмальці

сільська рада

справляти податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки, що
перебуває у власності як фізичних так і
юридичних осіб.
-

-

Цей регуляторний акт
забезпечує
застосування нової нормативної грошової
оцінки(54 грн.66 коп.) даного населеного
пункту для визначення розміру земельного
податку
Підвищення ставок земельного податку
дасть можливість
частково збільшити
надходження коштів до сільського бюджету
та використати їх за призначенням

Лобачівська
сільська рада

49.

14.12.2012

22
сесія
шосто
го
склика
ння

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативногрошової оцінки земельних
ділянок с.Лобачі

Лобачівська
сільська рада

-

-

Цей регуляторний акт
забезпечує
застосування нової нормативної грошової
оцінки (66грн.74 коп.) даного населеного
пункту для визначення розміру земельного
податку
Підвищення ставок земельного податку
дасть можливість
частково збільшити
надходження коштів до сільського бюджету
та використати їх за призначенням

50.

14.12.2012

22
сесія
шосто
го
склика
ння

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативногрошової оцінки земельних
ділянок с. Глибока Балка

Лобачівська
сільська рада

-

-

Цей регуляторний акт
забезпечує
застосування нової нормативної грошової
оцінки(69грн.22коп.) даного населеного
пункту для визначення розміру земельного
податку
Підвищення ставок земельного податку
дасть можливість
частково збільшити
надходження коштів до сільського бюджету
та використати їх за призначенням

51.

14.12.2012

22
сесія
шосто
го
склика
ння

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативногрошової оцінки земельних
ділянок с.Коржі

Лобачівська
сільська рада

-

-

Цей регуляторний акт
забезпечує
застосування нової нормативної грошової
оцінки(50 грн.78коп.)даного населеного
пункту для визначення розміру земельного
податку
Підвищення ставок земельного податку
дасть можливість
частково збільшити
надходження коштів до сільського бюджету
та використати їх за призначенням

52.

14.12.2012

22
сесія
шосто
го
склика
ння

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативногрошової оцінки земельних
ділянок с. Тривайли

Лобачівська
сільська рада

-

-

Цей регуляторний акт
забезпечує
застосування нової нормативної грошової
оцінки (40 грн.66коп.)даного населеного
пункту для визначення розміру земельного
податку
Підвищення ставок земельного податку
дасть можливість
частково збільшити
надходження коштів до сільського бюджету
та використати їх за призначенням

53.

28.12.2012

23
сесія
шосто
го
склика
ння

Про затвердження вартості
харчо дня на 2013 рік в
дошкільних навчальних
закладах,що перебувають на
балансі сільської ради

Лобачівська
сільська рада

-

-

Цей регуляторний акт сприяє збільшенню
вартості харчодня в дитячому садку і дає
можливість
дотримуватися
норм
харчування в ДНЗ.
Підвищення
вартості харчодня
до
10грн.дасть можливість підвищити якість
харчування дітей в ДНЗ

54.

22.06.
2012

б/н

Про ставки земельного
податку на 2012рік

Кукобівська сільська рада
Кукобівська
сільська рада

-

Про ставки земельного податку земель
населених пунктів в т.ч. земель житлової
забудови, ріллі, пастівників, сінокосів

22.06.
2012
23.07.
2012

б/н

57.

23.07.
2012

б/н

58.

20.12.
2012

б/н

59.

13.07.2012

15
сесія
6 скл.

60.

13.07.2012

15
сесія
6 скл.

61.

13.07.2012

15
сесія
6 скл.

62.

24.04.2012

6 сесія Про затвердження грошової
6 скл. оцінки
земель населених пунктів та
ставок
земельного податку

55.
56.

б/н

Про ставки по
самообкладанню
Про збір за провадження
деяких видів
підприємницької діяльності

Кукобівська
сільська рада
Кукобівська
сільська рада

-

-

-

-

Про податок на нерухоме Кукобівська
майно, відмінне від
сільська рада
земельної ділянки
Про єдиний податок на
Кукобівська
2013 рік
сільська рада
Лиманська Перша сільська рада
Про ставки єдиного податку Лиманська
для
Перша сільська
фізичних осіб-підприємців,
рада
які
здійснюють господарську
діяльність
Про ставки збору за
Лиманська
провадження деяких
Перша сільська
видів підприємницької
рада
діяльності на 2013 рік
Про податок на нерухоме
Лиманська
майно,
Перша сільська
відмінне від земельної
рада
ділянки
Лиманська
Перша сільська
рада

-

-

-

Ставки по самообкладанню
5 грн. в рік з господарства
Вартість торгових патентів для
здійснення торгівельної діяльності в
залежності від її виду та місця
розташування
Положення про механізм справляння та
порядок сплати податку на нерухоме
майно , відмінне від земельної ділянки
Ставки єдиного податку за видами
економічної діяльності

-

Роздрібна торгівля в неспец магазинах
продуктами харчування 15% мінімальної
заробітної плати;
Вантажний автомобільний транспорт – 20%

-

Торгівельна діяльність та діяльності з
надання платних послуг 0.1 розміру
мінімальної заробітної плати

-

Для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких не перевищує
500 кв. метрів, ставка податку становить 1
відсоток розміру мінімальної заробітної
плати
Встановити ставки земельного податку
житл. фонд, рілля, пасовища, сінокоси
:Лиман-1 – 117.3; 69.49; 7.173; 10.563; Тури
– 111.9; 67.99; 7.015; 9.113; Бузинівщина –
56.4; 68.25; 7.051; 10.455; Мирне – 111.9;
75.42; 7.247; 10.370

-

Потічанська сільська рада
Про єдиний податок на 2013
Потічанська
рік
сільська рада

-

Затвердити ставки єдиного податку, які
будуть діяти з 01.01.2013 року для суб’єктів
малого підприємництва – фізичних осіб, в
залежності від виду та розташування місця
здійснення діяльності виходячи з реальних
можливостей, потреб і вимог територіальної
громади в таких розмірах
Встановити ставки збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності,
які будуть діяти з 01.01.2013 року

63.

12.06.2012

17
сесія

64.

12.06.2012

17
сесія

Про збір за провадження
деяких
видів підприємницької
діяльності

Потічанська
с/ рада

-

-

65.

12.12.2012

21
сесія

Про внесення змін до
рішення сільськоїради від
12.06.2012р. «Про податок
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки» (17
сесія)

Потічанська
сільська рада

-

-

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. м - 1 % розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року.

66.

12.06.2012

17
сесія

Про погодження та
затвердження ставок
орендної плати за землі
державної та комунальної
власності на 2012 рік

Потічанська
сільська рада

-

-

Затвердити ставки орендної плати за
функцією використання на території
сільської ради:
за 1 га в грн.
За земельні ділянки для сінокосіння -100.00;
За земельні ділянки для випасання
худоби(пасовища) – 50.00;
За землі запасу які надаються громадянам
для ведення особистого селянського господ згідно ставок

земельного податку.

67.

13.01.2011

1

68.

13.07.2012

2

69.

13.07.2012

3

70.

29.12.2012

4

71.

08.06.2012
рік

15
сесія
6
склика
ння

Федіївська сільська рада
Про орендну плату за землі
Федіївська
запасу з 2011 р.
сільська рада
Про ставки єдиного податку
Федіївська
для суб"єктів малого
сільська рада
підприємництва - фізичних
осіб
Про збільшення орендної
Сільська рада
плати за земельні ділянки
зайняті під господарськими
будівлями та дворами
Про затвердження технічної
Сільська рада
документації з нормативної
грошової оцінки земель с.
Федіївка та с. Лучки
Пащенківська сільська рада
Про плату за землю на 2012 Пащенківська
Черве
рік
сільська рада
нь
2013

-

-

-

-

Збільшення орендної плати за землі запасу 550 грн. за 1 га
Затверджено ставки єдиного податку для
суб"єктів малого підприємництва на 2013
рік в процентах від мінімальної зарплати
Рекомендувати орендну плату за землі під
госп.будівлями та дворами в розмірі 5 % від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області - 1157,84 грн. за 1 га
Затверджено грошову оцінку земель по с.
Федіївка - 59,30 грн.за 1 м.кв. , с. Лучки 65,66 грн. за 1 м.кв.
Встановити ставки земельного податку:
Житлова забудова
с. Пащенки-144,9 грн
с. Яценки – 121,8 грн,
с. Паськівка – 37,5 грн,
с. Гольманівка – 37,5 грн
Рілля в розрізі по селах
с. Пащенки-75,50 грн
с. Яценки – 81,03 грн,
с. Паськівка – 79,26 грн,
с. Гольманівка –84,11грн
підсобне господарство
с. Пащенки-75,5 грн
с. Яценки – 81,03 грн,
с. Паськівка – 79,26 грн,
с. Гольманівка – 84,11 грн

Про затвердження
Пащенківська
Положення «Про податок на сільська рада
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки»

Черве
нь
2013

-

Пащенківська
сільська рада

Черве
нь
2013

-

Про ставки збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності
на 2013 рік

Пащенківська
сільська рада

Черве
нь
2013

-

Про внесення змін до
рішення 15 сесії 6 скликання
від 08.06.2012 року «Про
затвердження Положення
«Про податок на нерухоме
майно відмінне від

Пащенківська
сільська рада

Груде
нь
2013

-

72.

08.06.2012
рік

15
сесія
6
склика
ння

73.

08.06.2012
рік

15
Про єдиний податок на 2013
сесія
рік
6
склика
ння

74.

08.06.2012
рік

75.

28.12.2012

15
сесія
6
склика
ння
20
сесія 6
склика
ння

Встановлюються ставки: для квартир з
житловою площею до 240 кв.м. та будинків
до 500 кв.м.- 0,25 % розміру мінімальної
заробітної плати, для квартир з житлова
площа яких перевищує 240 кв.м. та будинків
житлова площа яких перевищує 500 кв.м.2,7 % розміру мінімальної заробітної плати.
Пільги із сплати податку надаються один раз
на базовий період для квартир до 120 кв.м.
для будинків до 250 кв.м. і тільки на один
об’єкт нерухомості, якщо у власника їх
декілька.
До розміру мінімальної заробітної плати:
Роздрібна торгівля : магазини 18%,
лотки і на ринках – 18%, поза магазинами –
18%.
Транспорт: вантажний автомобільний
транспорт – 18%,
Пасажирський транспорт – 11%.
с/г , лісове та рибне господарство:
- вирощування с/г культур – 18%,
Прісноводне рибальство- 18%.
Торгівельна діяльність -0,1% розміру
мінімальної заробітної плати,

Встановлюються ставки: для квартир з
житловою площею до 240 кв.м. та будинків
до 500 кв.м.- в розмірі одного відсотка
розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового ) року;

земельної ділянки»»
Про організацію
громадських робіт на 2013
рік

76.

24.01.2013

Рішен
ня №1

77.

27.04.2012

Рішен
ня 14
сесії 6
скликання
Рішен
ня 16
сесії 6
скликання

Про ставки земельного
податку на 2012 рік

Про єдиний податок на 2013
рік

Сільська рада

-

-

Ставки єдиного податку для суб’єк-тів
малого підприємництва-фізичних
осіб

Рішен
ня 16
сесії 6
скли-

Про податок на нерухоме
майно,
відмінне від земельної
ділянки

Сільська рада

-

-

Ставка податку за 1 кв.м. житлової площі:
-для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м та житлових будинків
житлова площа,яких не перевищує 500 кв.м

78.

15.08.2012

79.

15.08.2012

Виконавчий
комітет
Пащенківської
сільської ради

Січен
ь
2014

Сухорабівська сільська рада
Сільська рада
-

-

Затвердити Перелік підприємств, установ,
організацій комунальної форми власності, в
яких передбачено створення спеціальних
тимчасових робочих місць для організації
громадських
робіт.
Керівникам підприємств,
установ
та
організацій комунальної форми власності
створити додаткові робочі місця для
організації та проведення громадських робіт
у кількості, передбаченій даним рішенням;
укласти договори про спільну діяльність
організації з
Решетилівським районним
центром зайнятості.
Фінансування громадських робіт проводити
за рахунок коштів місцевих бюджетів,
роботодавців та інших не заборонених
законодавством джерел.

-

Жит.фонд рілля ОСГ
с.Сухорабівка - 162.60 грн
с.Березняки - 51.00 грн
с.Підок
- 43.20 грн

10.66 10.66
11.59 11.59
17.65 17.65

кання

1% розміру мінімальної заробітної плати
-для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв.м та житлових будинків
житлова площа,яких не перевищує 500 кв.м
1% розміру мінімальної заробітної плати
При наявності лічильника 1м3 -5.00 грн.
-без лічильника на одну особу –18.00 грн.
-бюджетні установи - 21.00 грн.
-інші- 22.00 грн

80.

29.12.2012

Рішен
ня 16
сесії 6
скликання

Про підвищення тарифів на
воду

Сільська рада

-

-

81.

29.12.2012

Рішен
ня 16
сесії 6
скликання

Про надання пільг пільговим Сільська рада
категоріям на оплату за
користування водою

-

-

Пільга при наявності лічильника –
4 м3
Пільга без лічильника – інваліди ВВв-100%
учасники ВВВ – 50%,”Діти війни”- 25%

-

Цей регуляторний акт забезпечує
застосування нового Податкового кодексу
для визначення розміру податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки та зумовлює надходження
додаткових коштів до бюджету.
Застосування нової вартості податку
забезпечить збільшення надходжень до
сільського бюджету та дозволить
направляти додаткові кошти на здійснення
програм соціально-економічного розвитку,
збільшення фінансування соціальної сфери.
Цей регуляторний акт забезпечує
застосування нового Податкового кодексу
для визначення розміру єдиного податку та
зумовлює надходження додаткових коштів
до бюджету. Застосування нової вартості

82.

11.07.2012

Рішен
ня
с/ради
шосто
го
склика
ння
/15
сесія /

83.

«-«

«-«

Малобакайська сільська рада
Про затвердження
Виконком
Положення про механізм
сільської
справляння та порядок
ради
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки /зі
змінами/

Про єдиний податок на 2013
рік

«-«

-

-

84.

«-«

«-«

Про ставки збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності
на 2013 рік

«-«

-

-

85.

06.04.2012

Рішен
ня
с/ради
шосто
го
склика
ння
/14
сесія/

Про затвердження ставок
земельного податку на 2012
рік

«-«

-

-

86.

23.07.2010

Рішен
ня
с/ради

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної

«-«

-

-

єдиного податку забезпечить збільшення
надходжень до сільського бюджету та
дозволить направляти додаткові кошти на
здійснення програм соціально-економічного
розвитку, збільшення фінансування
соціальної сфери.
Цей
регуляторний
акт
забезпечує
застосування нового Податкового кодексу
для визначення розміру торгових патентів та
зумовлює надходження додаткових коштів
до бюджету. Застосування нової вартості
патентів
забезпечить
збільшення
надходжень до сільського бюджету та
дозволить направляти додаткові кошти на
здійснення програм соціально-економічного
розвитку,
збільшення
фінансування
соціальної сфери.
Цей
регуляторний
акт
забезпечує
застосування нової нормативної грошової
оцінки земель для визначення розміру
земельного
податку
та
зумовлює
надходження
додаткових
коштів
до
бюджету на здійснення програм соціально економічного
розвитку,
збільшення
фінансування
соціальної
сфери
Запровадження
регуляторного
акта
дозволить
максимізувати
корисність
використання
ресурсного
потенціалу
територіальної
громади,
мінімізує
можливості збиткової або неефективної
експлуатації комунального майна
Цей
регуляторний
акт
забезпечує
застосування нової нормативної грошової
оцінки земель села Бакай для визначення

п’ятог
о
склика
ння
/24
сесія/

грошової оцінки земельних
ділянок в межах населеного
пункту Бакай
Малобакайської сільської
ради

87.

«-«

«-«

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земельних
ділянок в межах населеного
пункту Малий Бакай
Малобакайської сільської
ради

«-«

-

-

88.

«-«

«-«

Про
розгляд
та
затвердження
технічної
документації з нормативної

«-«

-

-

розміру земельного податку, державного
мита при міні, спадкуванні та даруванні
земельних
ділянок
відповідно
до
законодавства, орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності,
продажу забудованих земель та проведенні
земельних
аукціонів
та
зумовлює
надходження
додаткових
коштів
до
бюджету. Запровадження регуляторного
акта дозволить максимізувати корисність
використання
ресурсного
потенціалу
територіальної
громади,
мінімізує
можливості збиткової або неефективної
експлуатації комунального майна
Цей
регуляторний
акт
забезпечує
застосування нової нормативної грошової
оцінки земель села Малий Бакай для
визначення розміру земельного податку,
державного мита при міні, спадкуванні та
даруванні земельних ділянок відповідно до
законодавства, орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності,
продажу забудованих земель та проведенні
земельних
аукціонів
та
зумовлює
надходження
додаткових
коштів
до
бюджету. Запровадження регуляторного
акта дозволить максимізувати корисність
використання
ресурсного
потенціалу
територіальної
громади,
мінімізує
можливості збиткової або неефективної
експлуатації комунального майна
Цей
регуляторний
акт
забезпечує
застосування нової нормативної грошової
оцінки земель села Мушти для визначення

грошової оцінки земельних
ділянок в межах населеного
пункту
с.Мушти
Малобакайської
сільської ради

89.

03.03.2012

90.

08.06.2012

91.

08.06.2012

Про
встано
влення
плати
за
воду
Про
єдини
й
подато
к на
2013
рік
Про
збір за
провад
ження
деяких
видів

Лиманська Друга сільська рада
Дванадцята сесія шостого
скликання

розміру земельного податку, державного
мита при міні, спадкуванні та даруванні
земельних
ділянок
відповідно
до
законодавства, орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності,
продажу забудованих земель та проведенні
земельних
аукціонів
та
зумовлює
надходження
додаткових
коштів
до
бюджету. Запровадження регуляторного
акта дозволить максимізувати корисність
використання
ресурсного
потенціалу
територіальної
громади,
мінімізує
можливості збиткової або неефективної
експлуатації комунального майна.
Даним рішенням встановлено плату за воду
для громадян без лічильника 10 грн.- з однієї
людини, 5 грн. на утримання однієї корови,
18 грн. за куб використання води (для
організацій)

П’ятнадцята сесія шостого
скликання

Затверджено ставки єдиного податку на
2013 рік відповідно класифікації видів
економічної діяльності по групам платників

П’ятнадцята сесія шостого
скликання

Затверджено вартість торгових патентів
для здійснення торгівельної діяльності в
залежності від її виду та місця розташування

92.

08.06.2012

93.

30.01.2013

94.

09.08.2012

підпри
ємниц
ької
діяльн
ості
Про
подато
к на
нерух
оме
майно,
відмін
не від
земель
ної
ділянк
и
Про
плату
за
землю
на
2013
рік
15

П’ятнадцята сесія шостого
скликання

Затверджено Положення про механізм
справляння та порядок сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

Двадцять друга сесія
шостого скликання

Забезпечення збільшення надходжень до
бюджету сільської ради, що дозволить
направляти додаткові кошти на розвиток
соціальної сфери та інших цілей

Калениківська сільська рада
Про розгляд та
Калениківська
затвердження технічної
сільська рада
документації з нормативної
грошової оцінки земель села
Каленики

-

Затверджено базову вартість 1 м2 земель
села Каленики в розмірі 77,18 грн. станом на
1.01.2011р.(з
урахуванням
коефіцієнта
індексації – 3,2);
базову
вартість
земель
різного
функціонального використання в розрізі
економіко-планувальних зон станом на
1.01.2011 року (з урахуванням коефіцієнта
індексації – 3,2);

95.

09.08.2012

15

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель села
Хрещате

Калениківська
сільська рада

-

-

96.

10.04.2012

14

Про збір за запровадження
деяких видів
підприємницької діяльності

Калениківська
сільська рада

-

-

97.

10.04.2012

14

Калениківська
сільська рада

-

-

98.

10.04.2012

14

Про ставки єдиного податку
для суб'єктів малого
підприємництва – фізичних
осіб
Про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки

Калениківська
сільська рада

-

-

- систему коефіцієнтів, що враховують
локальні особливості місце-розташування
окремої земельної ділянки згідно додатку
Затверджено базову вартість 1 м2 земель
села Хрещате в розмірі 69,24 грн. станом на
1.01.2011р.(з
урахуванням
коефіцієнта
індексації – 3,2);
базову
вартість
земель
різного
функціонального використання в розрізі
економіко-планувальних зон станом на
1.01.2011 року (з урахуванням коефіцієнта
індексації – 3,2);
- систему коефіцієнтів, що враховують
локальні особливості місцерозташування
окремої земельної ділянки згідно додатку до
даного рішення.
Затверджено ставки збору за запровадження
деяких видів підприємницької діяльності,
виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати
Затверджено ставки єдиного податку для
суб'єктів малого підприємництва – фізичних
осіб в розрізі видів економічної діяльності
3.1. Ставки податку встановлюються
сільською радою в таких розмірах за 1 кв.м.
житлової
площі
об’єкта
житлової
нерухомості:
- для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м. та будинків, житлова
площа яких не перевищує 500 кв.м. – 0,1%
розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
року;

99.

10.04.2012

14

Про плату за землю на 2012
рік

Калениківська
сільська рада

-

-

100.

30.01.2012

13

Про розмір орендної плати
за використання земель
запасу сільської ради

Калениківська
сільська рада

-

-

101.

21.07.2011

8

Про плату за оренду
приміщень, які
перебувають в комунальній
власності
Калениківської сільської
ради

Калениківська
сільська рада

- для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв.м. та житлових будинків,
площа яких перевищує 500 кв.м. – 2,7%
розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
Встановити ставки земельного податку
населених пунктів на 2012 рік в таких
розмірах за один гектар:
с.Каленики під житлових фондом - 44,63
Особисте підсобне господарство – 5,71
Рілля – 5,71
с.Хрещате під житловим фондом – 34,75
Особисте підсобне господарство – 12,85
Рілля – 12,85
Погодити орендну плату за використання
земель запасу сільської ради в розмірі:
-землі запасу сільської ради (рілля) – 450
грн./га;
-піщані землі – 350 грн./га;
невитребувані паї – 728,0 грн./га;
проектні польові шляхи
– 728,0 грн./га;
лісополоси – 70,0 грн. /га;
сіножаті
– 80 грн./га;
пасовища
– 60 грн./га
1. Встановити оплату за користування
об’єктом оренди при укладенні договорів
оренди нежилих приміщень, що знаходяться
в комунальній власності сільської ради, не
нижче 9 грн. за 1 м2 на термін до отримання
незалежної оцінки вартості об’єкта оренди.
2. Встановити початкову вартість при
проведенні конкурсів на право оренди
нежилих приміщень, що знаходяться в
комунальній власності сільської ради, не

нижче 9 грн. за 1 м2 на термін до отримання
незалежної оцінки вартості об’єкта оренди.
102.

05.06.2012

1

103.

05.06.2012

2

104.

05.06.2012

3

105.
106.

13.07.2012

4

13.07.2012

5

20.03.2013

6

107.

108.

25.07.2012

109.

25.07.2012

М’якеньківська сільська рада
Про встановлення ставок
с/рада
орендної плати за
городництво,
сінокоси,пасовища та ріллю,
господарські двори
Про затвердження ставок
с/рада
земельного податку на 2012
р

Про заходи щодо
збереження від пошкоджень
кабельних ліній зв’язку на
території сільської ради
Про єдиний податок на2013р

-

Встановлення орендної плати на 2012 рік за
користування земельними ділянками

-

Встановлення ставок земельного податку на
2012 р

с/рада

-

-

Про заходи щодо збереження від
пошкоджень кабельних ліній зв’язку на
території сільської ради

с/рада

-

-

Про єдиний податок на 2013 р

Про ставки збору за
с/рада
провадження деяких видів
підприємницької діяльності
на 2013
Про затвердження ставок
с/рада
земельного податку на 2013
рік.
Демидівська сільська рада
Про податок на нерухоме
13 сесія 6
майно.відмінне від
скликання
земельної ділянки
25.07.2012
Про збір за впровадження
13 сесія 6
деяких видів
скликання
підприємницької
25.07.2012

Надходження коштів до місцевого бюджету
на 2013 р

-

Встановлення ставок земельного податку на
2013 р

-

Про встановлення податку на об’єкти
житлової нерухомості на 2013 рік

-

Про затвердження вартості торгових
патентів для здійснення торгівельної
діяльності в залежності від виду та місця

діяльності
Про єдиний податок на
на 2013 рік

110.

25.07.2012

111.

25.07.2012

112.

03.07.2012р.

-

113.

03.07.2012р.

-

13 сесія 6
скликання
25.07.2012
15 сесія 6
скликання
25.07.2012

-

-

Про затвердження ставок
земельного податку та
орендної плати за землі
сільськогосподарського
призначення по населених
пунктах Демидівської
сільської ради на 2012 рік
Жовтнева сільська рада
Про податок на нерухоме
Сесія сільської
майно відмінне від
ради
земельної ділянки

-

Про встановлення ставок
місцевих податків і зборів

-

Сесія сільської
ради

-

-

розташування
Про затвердження ставок єдиного податку
відповідно до класифікації видів
економічної діяльності
Про становлення ставок земельного податку
за користування земельними ділянками в
населених пунктах, а також за користування
сінокосами та пасовищами на 2012 рік

Ставки податку для квартир житловою
площею що не перевищує
240м.кв.,житлових будинків житловою
площею що не перевищує 500м.кв-1
відсоток від розміру мінімальної заробітньнї
плати.
Квартир житловою площею що перевищує
240м.кв.,житлових будинків житловою
площею що перевищує 500м.кв-2,7 відсотка
від розміру мінімальної заробітньнї плати.
Торгівельна діяльність по реалізації
паливно-мастильних матеріалів,заправка
автомобілів скрапленим газом454,00грн.оптова торгівля-113.00грн,продаж
алкогольних та тютюнових виробів113.00грн,роздрібна торгівля без тютюнових
і алкогольних виробів-113.00грн.,виїздна
торгівля-113.00грн,торгівельна діяльність зі
складу за готівку- 113.00грн.,збір за
провадження торгівельної діяльномсті із
придбання короткотермінового торгового
патенту-23.00грн.

114.

03.07.2012р.

-

115.

03.07.2012

-

116.

16.08.2012р.

-

Про ставки єдиного податку
для су’єктів малого
підприємництва- фізичних
осіб
Про затвердження ставок
земельного податку

Сесія сільської
ради

-

-

Рекомендовані ставки податку відповідно
класифікації видів економічної діяльності по
групах платників.

Сесія сільської
ради

-

-

Про зміну тарифів на
водопостачання

Сесія сільської
ради

-

-

Ставки земельного податку по населених
пуктах с.Жовтневе-житл.заб-303,481. рілля124,00; Шкурупії-житл.заб-46,99,рілля-8,96;
Кривки-житл.заб-37,39, рілля-9,91;Голубижитл.заб.-32,97, рілля-9,91;Писаренкижитл.заб.-25,57, рілля-8,64;Бабичі-житл.заб0,78,рілля-10,24;
Тутаки житл.заб.-0,78, рілля-9,60
Тарифи за водопостачання населенню-за
1м.куб.-3,60грн, за 1чол. без водонагрівача16,20грн, за 1чол.з водонагрівачем24,12грн, за 1чол.вулична колонка-5,40грн.

-

-

Шилівська сільська рада
117.
14.05.12

11
сесія
шосто
го
скликання

Про ставки
плати земельного податку

Виконавчий
комітет
Шилівської
сільської ради

Встановити ставки земельного податку
населених пунктів для платників
податку в таких розмірах за 1 га на 2012 рік
:
с. Шилівка
житловий фонд --- 30,81 грн.
особисте селянське
господарство ---37,90грн
рілля --- 37,90грн.
с.Онищенки
житловий фонд--- 30,05 грн.
особисте селянське
господарство--- 60,67 грн.
рілля --- 60,67 грн.
с. Паненки
житловий фонд --- 35,50 грн.
особисте селянське

господарство ---66,63грн
рілля --- 66,63 грн.
118.

14.05.12

11
сесія
шосто
го
скликання

Про ставки єдиного
податку
на 2013 рік відповідно
класифікації
видів економічної
діяльності по
групам платників.

Виконавчий
комітет
Шилівської
сільської ради

-

-

119.

14.05.12

11
сесія
шосто
го
скликання

Про ставки плати податку
на нерухоме майно

Виконавчий
комітет
Шилівської
сільської ради

-

-

120.

19.07.12

12
сесія
шосто
го

Про збір за провадження
деяких
видів підприємницької
діяльності

Виконавчий
комітет
Шилівської
сільської ради

-

-

Затвердити ставки єдиного податку на 2013
рік відповідно класифікації
видів економічної діяльності по групам
платників, які будуть діяти з 01.01.2013
року для суб’єктів малого підприємництва
- фізичних осіб в залежності від виду та
розташування місця здійснення діяльності
виходячи з реальних можливостей, потреб
і вимог територіальної громади згідно
додатку
Встановити ставки податку на нерухоме
майно для платників податку
( фізичних осіб ) в таких розмірах:
- для квартир , житлова площа яких більша
за 120 кв. м . але не перевищує 240 кв.м . – 1
% від розміру мінімальної заробітної плати ,
якщо площа перевищує 240 кв. м. – 2,7 %
розміру мінімальної заробітної плати ,
встановленої законом на 1 січня звітного (
податкового ) року ;
- для житлових будинків , житлова площа
яких більша за 250 кв. м . але не перевищує
500 кв.м . – 1 % від розміру мінімальної
заробітної плати , якщо площа перевищує
500 кв. м. – 2,7 % розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного ( податкового ) року
В И Д ДІЯЛЬНОСТІ
СТАВКИ
Торгівельна діяльність
по реалізації паливо-

0,4 % від
мінімальної

скликання

мастильних матеріалів
та заправка автомобілів
скрапленим газом
Оптова торгівля

Продаж тютюнових
виробів та алкогольних
напоїв
Роздрібна торгівля без
тютюнових виробів та
алкогольних напоїв
Виїзна торгівля

Торгівельна діяльність
зі складів за готівку

121.

08.06.2012

12
сесія

Шевченківська сільська рада
Про єдиний податок на 2013 Шевченківрік
ська сільська
рада

122.

08.06.2012

12
сесія

Про збір за провадження
деяких
видів підприємницької

Шевченківська сільська
рада

-

-

-

заробітної
плати
0,1 % від
мінімальної
заробітної
плати)
0,1 % від
мінімальної
заробітної
плати
0,1 % від
мінімальної
заробітної
плати
0,1 % від
мінімальної
заробітної
плати
0,1 % від
мінімальної
заробітної
плати

Затвердити ставки єдиного податку, які
будуть діяти з 01.01.2013 року для суб’єктів
малого підприємництва – фізичних осіб, в
залежності від виду та розташування місця
здійснення діяльності виходячи з реальних
можливостей, потреб і вимог територіальної
громади в таких розмірах
Встановити ставки збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності,
які будуть діяти з 01.01.2013 року

123.

13.12.2012

17
сесія

124.

20.06.2012

13
сесія

діяльності
Про внесення змін до
рішення сільськоїради від
08.06.2012р. «Про податок
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки» (12
сесія)

Про погодження та
затвердження ставок
орендної плати за землі
державної та комунальної
власності на 2012 рік

Шевченківська сільська
рада

-

-

Шевченківська сільська
рада

-

-

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. м - 1 % розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року.
Затвердити ставки орендної плати за
функцією використання на території
сільської ради: за 1 га в грн..
За земельні ділянки для сінокосіння -70.00;
За земельні ділянки для випасання
худоби(пасовища) – 30.00;
За землі запасу які надаються громадянам
для ведення особистого селянського господ згідно ставок земельного податку.

