Перелік діючих регуляторних актів по Семенівській райденржадміністрації
(станом на 01.04.2014)
№
п/
п

Дата
прийняття
регуляторного
акта

№ РА

1.

01.02.2013

-

Про
встановлення Семенівська
розмірів
земельного селищна рада
податку та орендної
плати
за
землю,
переданув оренду із
земель запасу селищної
ради на 2013 рік

2.

28.03.2013

-

Про перегляд тарифів Семенівська
на ритуальні послуги та селищна рада
виготовлення
ритуальної атрибутики

3.

20.03.2013

№ 1/176

Назва регуляторного
акта

Розробник РА

Розпорядження голови Управління

праці

Дата проведення
відстеження
результативності РА
повторне
періодичне

Короткий зміст
регуляторного акта (із
зазначенням конкретного
розміру, ціни/тарифу,
місцевого податку та інше).
Городництво:
до 0,5га-250 грн. за 1га
більше 0,5га-600 грн. за1га;
земельний податок:
1 план. зона-123,06 грн.
2 план. зона- 54.33 грн.
3 план. зона-82,74 грн.
4 план.зона-46,74 грн.
5 план.зона-52,14 грн.
6 план.зона-55,38 грн.
7 план.зона-40,89 грн.
с. Тарасівка-190,41 грн.
Оформлення:
-договору-8,81 грн.;
-свідоцтва про поховання-8,27
грн.
Транспортні послуги:
-буденний день-145 грн.
-святковий та вихідні-182 грн.
Копання могили:
-літній період: буденний день398-520 грн., святкові та
вихідні-625 грн.;
-зимовий період: буденний
день- 607-708 грн., святкові та
вихідні-832 грн.
Надавати пільги на тверде

райдержадміністрації
«Про надання пільг і
житлових
субсидій
населенню
на
придбання
твердого
палива та скрапленого
газу» від 13.03.2013
№ 49

4.

05.04.2013

№ 2/177

5.

18.04.2013

№ 3/178

6.

09.09.2013

№252

Розпорядження голови
райдержадміністрації
«Про
закінчення
опалювального сезону
2012-2013 років» від
01.04.2013 № 74

та
соціального
захисту населення
райдержадміністра
ції

Відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житловокомунального
господарства
райдержадміністра
ції
Розпорядження голови Відділ
освіти,
райдержадміністрації
молоді та спорту
«Про
організацію райдержадміністра
літнього оздоровлення ції
та відпочинку дітей
району у 2013 році» від
11.04.2013 № 81
Про
затвердження Відділ
положення про Центр економічного
надання
розвитку, торгівлі
адміністративних
та
послуг
Семенівської інфраструктурирай
районної
державної держадміністрації
адміністрації
-

До початку
опалюваль
ного
сезону
2013-2014

Протягом
2013

25.08.2013

25.06.2013
26.07.2013

ІІІ-ІV
квартали
2014

2016 рік

паливо та скраплений газ у
натуральному
виразі
або
готівкою особам, які мають
право на пільги та житлові
субсидії
відповідно
до
законодавства (застосовувати
граничні показники вартості
однієї тонни твердого палива
та одного балону скрапленого
газу).
Припинити з 15 квітня
опалювальний сезон та
забезпечити розрахунок за
спожиті енергоносії

Утворення Районного штабу з
організації оздоровлення та
відпочинку дітей району у
2013 році та затвердження
його складу, положення про
штаб.
Створення
доступних
та
зручних умов для реалізації та
захисту
прав,
свобод
і
законних інтересів фізичних
та юридичних осіб щодо
отримання адміністративних
послуг

