Перелік діючих регуляторних актів в Шишацькому районі
(станом на 01.01.2014)
№
п/п

1

Дата
прийняття
регуляторного акта
16.07.2012

№
РА

Назва регуляторного акта

Розробник
РА

243

Розпорядження голови
райдержадміністрації «Про
затвердження цін на роботи
(послуги), що виконуються
архівним відділом
Шишацької районної
державної адміністрації на
договірних засадах»

Архівний
відділ
райдержадмі
ністрації

2

13.07.2012

239

Розпорядження голови
райдержадміністрації «Про
встановлення середньої ціни
на ритуальні послуги для
забезпечення безоплатного
поховання учасників бойових дій і інвалідів війни»

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
Шишацької
РДА

Дата проведення
Короткий зміст регуляторного акта (із
відстеження
зазначенням конкретного розміру,
результативності РА
ціни/тарифу, місцевого податку та інше).
повторне
періодичне
16.07.2013 16.07.2016 Ціни на роботи (послуги) становлять:
- підготовка історичних довідок в залежності
від періоду опрацювання: 103.90-822.08 грн;
- складання передмов до описів фондів:
519,51-686,33 грн;
- систематизація документів для
проведення експертизи їх цінності: 1,4912,99 грн;
- проведення експертизи цінності
документів: 1,49-9,45 грн;
- науково-технічне опрацювання
документів: 1,29-11,54;
- складання актів про нестачу документів:
103,90-207,80 грн;
- складання актів про завершення
упорядкування документів і справ:
103,90-207,80 грн;
- картонування справ: 1,29-6,13 грн;
- складання описів справ та довідкового
апарату до описів за 10 заголовків: 10,39
грн;
- складання номенклатур справ установ:
51,84 грн.
13.07.2013 13.07.2016 Встановлено середню ціну на ритуальні
послуги для забезпечення безоплатного
поховання учасників бойових дій і інвалідів
війни в сумі 923 грн.

3

17.09.2013

364

4

29.05.2012

б/н

Розпорядження голови
райдержадміністрації «Про
затвердження Положення
про Центр надання
адміністративних послуг при
Шишацькій районній
державній адміністрації»
Рішення 17 сесії Шишацької
районної ради 6 скликання
«Про
Порядок
використання коштів, які
надходять в порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва
до
районного бюджету»

5

20.05.2013

б/н

Рішення 20 сесії 5 скликання
«Про пайову участь
забудовників у розвитку
інфраструктури села
Баранівської сільської ради»

6

01.07.2013

б/н

Рішення 21 сесії 5 скликання
«Про затвердження ставки
земельного податку на 2014
рік»

Відділ
економічного
розвитку і
торгівлі
райдержадмі
ністрації
Управління
агропромислового
розвитку
РДА

17.09.2014

29.05.2013

17.09.2017

Затверджено Положення про про Центр
надання адміністративних послуг при
Шишацькій районній державній
адміністрації

29.05.2016

Визначено Порядок використання кошів на
відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, зумовлених вилученням
сільськогосподарських угідь, лісових земель
для використання їх у цілях, не пов'язаних із
веденням сільського і лісового господарства,
обмеженням прав власників землі та
землекористувачів.

Баранівська сільська рада
Баранівська
20.05.2014
20.05.2017
сільська рада

Баранівська
сільська рада

2

01.09.2014

1. Рекомендувати встановити розмір пайової
участі у розвитку інфраструктури села
Баранівської сільської ради :
- 10 % загальної кошторисної вартості
будівництва об'єкта - для нежитлових
будівель та споруд;
- 4% загальної кошторисної вартості
будівництва об'єкта - для житлових
будинків.
Затвердити на 2014 рік ставки земельного
податку згідно проведеної грошової оцінки
земель по Баранівській сільській раді в
таких розмірах (без урахування коефієнту
індексації) гривень за 1 м2 :
- Землі харчової промисловості- 1,2
- Землі промисловості- 1,2

- Землі гірничної промисловості,гірничних
розробок-1
- Землі комерційного використання -2,5
-Землі громадського призначення –0,7
-Землі змішаного використання- 1
-Землі транспортного зв’язку – 1
- Землі технічної інфраструктури – 0,65
- Землі рекреац. призначення та інші
відкриті землі- 0,5
- Землі житлової забудови – 1
- Інші відкриті (незабудовані) землі – 0,1
- Землі під виробничими дворами і
будівлями КСП- 1
- Землі під водою з площею акваторії до 50
га –0,5
- Землі зелених насаджень- 0,5
-Землі кладовищ та крематоріїв – 0,5
- Землі запасу та резервного фонду – 0,5
7

01.07.2013

б/н

Рішення 21 сесії 5 скликання
«Про встановлення ставок
збору торгівельної
діяльності на території
Баранівської сільської ради
на 2014 рік»

Баранівська
сільська рада

01.09.2014

8

01.07.2013

б/н

Рішення 21 сесії 5 скликання
«Про затвердження ставок
єдиного для суб'єктів
підприємницької діяльності
фізичних осіб, які
здійснюватимуть діяльність

Баранівська
сільська рада

01.09.2014

3

1.Встановити ставку збору за провадження
торгівельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг на території
Баранівської сільської ради в розмірі 0,1
мінімальної заробітної плати на місяць.
2.Встановити ставку збору за провадження
торгівельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних та пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах в розмірі 0,4
мінімальної заробітної плати на місяць.
1.Затвердити ставки єдиного податку для
підприємницької діяльності фізичних осіб,
які здійснюватимуть діяльність на
спрощеній системі оподаткування на
території Баранівської сільської ради у 2014
році.

01.07.2013

9

б/н

на спрощеній системі
оподаткування на території
Баранівської сільської ради у
2014 році»
Рішення 21 сесії 5 скликання
„Про встановлення податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на
2014рік.”

Баранівська
сільська рада

01.09.2014

1.Встановити ставку податку на нерухоме
майно за 1 кв. метр житлової площі : для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв. м метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів – 0,5 відсотка
розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року;
-для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв. м метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких перевищує
500 кв. метрів – 2,7 відсотка розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового)
року

Великобузівська сільська рада

10

11

15.04.2013
б/н

10.06.2013
б/н

Рішення 20 сесії шостого
скликання «Про пайову
участь забудовників у
розвитку інфраструктури сіл
Великобузівської сільської
ради

Рішення 21 сесії шостого
скликання «Про
затвердження ставок єдиного
податку по окремих видах
підприємницької діяльності
на 2014 рік»

Великобузівська
сільська рада

01.12.
2013

Великобузівська
сільська рада

01.09.
2014

4

Встановити розмір пайової участі у
розвитку
інфраструктури
сіл
Великобузівської сільської ради:
1) _10_% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для нежитлових
будівель та споруд;
2) 4_% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта
– для житлових
будинків.
1.
Затвердити ставки єдиного податку
для СПД на 2014 рік по окремих видах
діяльності від 10 до 20% згідно додатку.

12

10.06.2013
б/н

Рішення 21 сесії шостого
скликання «Про
затвердження податку на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, на
2014 рік».

Великобузівська
сільська рада

01.09.
2014

13

10.06.2013

б/н

Рішення 21 сесії шостого
скликання «Про плату за
землю».

Великобузівська
сільська рада

01.09.
2014

14

10.06.2013

б/н

Рішення 21 сесії шостого
скликання «Про
встановлення збору за

Великобузівська сільська
рада

01.09.
2014

5

2.
Затвердити ставку податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки за 1 кв. метр житлової площі в
таких розмірах:
- для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів – 0,5 відсотка
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного року;
- для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких перевищує
500 кв. метрів – 2,7 відсотка мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного року.
1.Встановити ставку земельного податку по
населених пунктах Великобузівської
сільської ради на 2014 рік згідно грошової
оцінки земель за функціональним
використанням в розмірі 1% .
1.1. Встановити ставки земельного податку
з 1 га сільськогосподарських угідь в таких
розмірах: рілля, сіножаті, пасовища 0,1% , багаторічні насадження - 0,03%
від грошової оцінки землі.
1.4. Орендна плата за землю для СПД
(під об’єктами торгівлі та для інших
комерційних цілей) справляється в розмірі
12% відповідно показників грошової
оцінки 1 м² земель населених пунктів
сільської ради з урахуванням коефіцієнта
індексації.
Встановити на території Великобузівської
сільської ради :
а) ставку збору за провадження

провадження деяких видів
підприємницької діяльності
на території сільської ради
на 2014 рік».

15

22.10.2013

б/н

Рішення 24 сесії шостого
скликання

торгівельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг на території
населених пунктів
- 0,1 розміру мінімальної заробітної
плати, установленої законом на 1 січня
календарного року ;
б) ставку збору за провадження
торгівельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах – 0,4 розміру
мінімальної заробітної плати, установленої
законом на 1 січня календарного року;
Великобузівська сільська
рада

6

22.10.2014

22.10.2017

Для фізичних осіб:
а) 0,5 відсотка - для квартири/квартир,
житлова площа яких не перевищує 240
кв.метрів,
або
житлового
будинку/будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв.метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир,
житлова площа
яких
перевищує 240
кв.метрів, або житлового будинку/будинків,
житлова площа яких перевищує 500
кв.метрів;
в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у
власності
одного
платника
податку,
сумарна житлова площа яких не перевищує
740 кв.метрів;
г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у
власності
одного
платника
податку,
сумарна житлова площа яких перевищує
740 кв.метрів.
- ставки податку для юридичних осіб

встановити в таких розмірах:
а) 1 відсоток – для квартир, житлова площа
яких не перевищує
240 кв.метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких
не перевищує 500 кв.метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова
площа яких перевищує 240 кв.метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв.метрів.

Великоперевізька сільська рада
16

26.03.2013

б/н

17

10.07.2013

б/н

18

10.07.2013

б/н

19

10.07.2013

б/н

Рішення 19 сесії 6 скликання
«Про затвердження
Положення про порядок
залучення та використання
коштів замовника на
розвиток соціальної
інфраструктури населених
пунктів Великоперевізької
сільскої ради.»
Рішення 21 сесії 6
скликання
«Про встановлення збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності
на території сільської ради
на 2014 рік»

Великопереві
зька сільська
рада

01.09.2013

Граничний розмір пайової участі не може
перевищувати :
10% загальної кошторисної вартості – для
нежитлових будівель та споруд, 4 % - для
житлових будинків.

Великопереві
зька сільська
рада

01.09.2014

Рішення 21 сесії 6 скликання
«Про затвердження ставок
єдиного податку на 2014 рік
по окремих видах
підприємницької діяльності»
Рішення 21 сесії сільської
ради 6 скликання

Великопереві
зька сільська
рада

01.09.2014

Встановити:
а) торгівельна діяльність, надання платних
послуг-0,1% р. мінім. з/плати
б) діяльність автозаправних пунктів- 0,4% р.
мінім.з/плати
в) гральні автомати, ігри- розмір
мінімальної з/плати
г) пільгова ставка збору за торгівельн.
діяльність -0,05% мінім.з/плати
Затвердити ставки єдиного податку від 10%
до 20 % в залежності від виду діяльності.

Великопереві
зька сільська

01.09.2014

7

Встановити ставку зем. податку:
а) рілля, сіножаті, пасовища-0,1% від

20

10.07.2013

б/н

21

10.07.2012

б/н

22

18.06.2013

б/н

23

18.06.2013

б/н

24

18.06.2013

б/н

«Про плату за землю на
території Великоперевізької
сільської ради на 2014 рік»
Рішення 21 сесії 6 скликання
«Про затвердження ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, на 2014 рік.»
Рішення 21 сесії 6 скликання
«Про затвердження тарифів
на послуги централізованого
водопостачання абонентів
ТОВ «Вікторія-Агроекспо»
по Великоперевізькій
сільській раді»
Рішення 23 сесії 6 скликання
«Про затвердження ставок
збору за провадження
торгівельної діяльності з
надання послуг на території
Воскобійницької сільської
ради на 2014 рік»
Рішення 23 сесії 6 скликання
«Про затвердження ставок
єдиного податку для СПД
фізичних осіб, які
здійснюють діяльність на
спрощеній системі
оподаткування на території
Воскобійницької сільської
ради на 2014 рік»
Рішення 23 сесії 6 скликання
«Про встановлення ставки
податку на 2014 рік на
нерухоме майно , відмінне

рада
Великопереві
зька сільська
рада

01.09.2014

Великопереві
зька сільська
рада

01.01.2014

Воскобійницька сільська рада
Воскобійни- 01.09.2014
цька сільська
рада

грошової оцінки землі;
б) багаторічні насадження- 0,03% ;
в) підприємницька даіяльність- 12 %
Встановити:
Для квартир, площа яких не перевищує 240
кв м , житл.будинків – не перевищує 500 кв
м – 1 % розміру мінім. з/плати:; яких
перевищує – 2,7% розміру м.з. плати
Затвердити тарифи на послуги
централізованого водопостачання за 1куб.м
– 3,41 грн.

-

1. Встановлено ставку збору за
провадження торгівельної діяльності та
діяльності з надання платних послуг 0,1
розміру мінімальної з/плати за календарний
місяць

Воскобійницька сільська
рада

01.09.2014

-

Затверджено ставки єдиного податку для
фізичних осіб-суб´єктів підприємницької
діяльності.

Воскобійницька сільська
рада

01.09.2014

-

Встановлено та затверджено ставки податку
на 2014 рік на нерухоме майно , відмінне
від земельної ділянки за 1 кв.м. житлової
площі

8

від земельної ділянки на
території Воскобійницької
сільської ради.»

25

26

27

18.06.2013

22.05.2013

30.06.2013

б/н

б/н

б/н

Рішення 23 сесії шостого
скликання «Про пайову
участь забудовників у
розвитку інфраструктури сіл
Воскобійницької сільської
ради»

Рішення 22 сесії шостого
скликання «Про пайову
участь забудовників у
розвитку інфраструктури сіл
Гоголівської сільської ради»

Рішення 24 сесії шостого
скликання «Про
затвердження ставок податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на
території Гоголівської
сільської ради в 2014 році»

Воскобійницька сільська
рада

18.06.2014

18.06.2017

Гоголівська сільська рада
Гоголівська
сільська рада 22.05.2014

22.05.2017

Гоголівська
сільська рада

9

01.09.2014

-для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв.м та житлових будинків,
житлова площа яких не перевищує 500
кв.м. – 0,5 % розміру мінімальної з/п,
встановленої законом на 01.01.2014 р.
-для квартир , житлова площа яких
перевищує 240 кв.м та житлових будинків,
житлова площа яких перевищує 500 кв. м.
ставка податку – 2,7 % розміру мінімальної
з/п, встановленої на 01.01.2014 року.
Встановити розмір пайової участі у
розвитку
інфраструктури
сіл
Воскобійницької сільської ради:
1) 10% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для нежитлових
будівель та споруд;
2) 4% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта
– для житлових
будинків.
Встановити розмір пайової участі у
розвитку інфраструктури сіл Гоголівської
сільської ради:
1) 5%
загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для нежитлових
будівель та споруд;
2) 2-% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта
– для житлових
будинків.
Для фізичних осіб не більше 1 відсотка для
квартири / квартир, житлова площа яких не
перевищує 240м2 або житлового
будинку/будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 м.
2,7 відсотка для квартири /квартир, житлова
площа яких перевищує 240м.2 або

28

30.06.2013

б/н

Рішення 24 сесії шостого
скликання «Про ставки
земельного податку»

Гоголівська
сільська рада

30.06.2014

29

30.06.2013

б/н

Гоголівська
сільська рада

01.09.2014

30

30.06.2013

б/н

Рішення 24 сесії шостого
скликання «Про
затвердження ставок єдиного
податку для суб’єктів
підприємницької діяльності
фізичних осіб, які
здійснюють діяльність на
спрощеній системі
оподаткування на території
сільської ради в 2014 році»
Рішення 24 сесії шостого
скликання «Про

Гоголівська
сільська рада

01.09.2014

10

30.06.2017

житлового будинку /будинків, житлова
площа яких перевищує 240 м2. або
житлового будинку /будинків житлова
площа яких не перевищує 500 м.2.
І відсоток – для різних видів об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у
власності одного платника податку, сумарна
житлова площа яких не перевищує 740 м.2.
2,7 відсотка–для різних видів об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у
власності одного платника податку, сумарна
житлова площа яких перевищує 740 м.2.
Для юридичних осіб:
1 відсоток для квартир, житлова площа яких
не перевищує 240м.2 та житлових будинків,
житлова площа яких перевищує 500 м.2.
2,7 відсотка для квартир, житлова площа
яких перевищує 240м.2 та житлових
будинків, житлова площа яких перевищує
500 м2.
Встановити ставки земельного податку в
2014 році згідно поновленої грошової
оцінки земель
населених пунктів
Надання послуг таксі 20 %

Встановити ставку збору за провадження
торгівельної діяльності та діяльності з

затвердження ставок збору
за провадження торгівельної
діяльності,та діяльності з
надання латних послуг на
території Гоголівської
сільської ради в 2014 році»

31

Рішення 19 сесії шостого
скликання
«Про
затвердження
методики
визначення
мінімальної
суми орендного платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради»

надання платних послуг 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати з 01.01.2014 р.
Встановити ставку збору за провадження
торгівельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах 0,4 розміру
мінімальної заробітної плати залежно від
місця розташування пункту продажу
Жоржівська сільська рада
Жоржівська
01.09.2013
сільська рада

27.12.2012

8

32

09.07.2013

б/н

Рішення двадцять третьої
сесії сільської ради шостого
скликання
«Про ставки
збору
за
провадження
торгівельної діяльності з
надання платних послуг на
2014 рік».

Жоржівська
сільська рада

01.09.
2014

33

09.07.2013

б/н

Рішення 23 сесії сільської
ради шостого скликання
«Про
ставки
єдиного
податку на 2014 рік для
СПД-фізичних
осіб, які
здійснюють діяльність на
спрощеній
системі
оподаткування на території

Жоржівська
сільська
рада

01.09.
2014

11

Затверджено
методику
визначення
мінімальної суми орендного платежу за
нерухоме майно фізичних осіб, встановлено
мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м.
загал. площі нерухом : 7,43
для
прожив.фізичних осіб, 22,29 – іншої
комерційної діяльності, 14,86 у разі
використання об’єкта для провадження
виробничої діяльності.
Ставки збору за провадження торгіве льної
діяльності та діяльності з надання платних
послуг – 0,1% розміру мінімальної з/плати
на
місяць,
торг.діяль
ності
нафтопродуктами, скр.газом
на стац.і
пересув.
автозаправних
станц.,
заправн.пунктах -0,4% мінім.з/плати
на
місяць.
Затверджено перелік та відсоткові ставки
єдиного податку для фізичних осіб, які
здійснюють
господарську
діяльність
залежно від її виду.

Жоржівської
ради»

сільської

34

09.07.2013

б/н

Рішення 23 сесії шостого
скликання
«Про
ставки
податку на нерухоме майно,
відмінне
від земельної
ділянки на 2014 рік».

Жоржівська
сільська рада

01.09.
2014

35

09.07.2013

б/н

Рішення 23 сесії шостого
скликання «Про плату за
землю».

Жоржівська
сільська рада

01.09.
2014

36

09.07.2013

б/н

Рішення
23
шостого Жоржівська
скликання «Про пайову сільська рада
участь
забудовників
у
розвитку інфраструктури сіл
Жоржівської сільської ради»
.

37

23.10.2013

Рішення 21 сесії шостого
скликання «Про внесення
змін до рішення
дев"ятнадцятої сесії шостого

01.12.2013

Ковалівська сільська рада
Ковалівська
01.09.2014
сільська рада

12

Ставки податку в розмірі за 1 кв.м. житлової
площі об’єкта житлової нерухомості: для
квартир, житл. площа яких не перевищує
240 кв.м. та житлових будинків, житл.
площа яких не перевищує 500 кв.м. – 0,03
% мінім.з/плати, встан. на 1.01. звітн.року.;
для квартир, житл.площа яких перевищує
240
кв.м.
та
житлових
будинків,
житл.площа яких перевищує 500 кв.м. – 2,7
% мінім. з/плати, встан. на 01.01.звітного
року.
Ставки зем. податку по насел. пунктах
згідно грошов. оцінки земель -1%, ставки
зем. податку за 1 га. с/г угідь: рілля,
сіножаті,пасовища-0,1 від грош. оцінки,
багатор. насадження - 0,03 від грош. оцінки.
Орендна плата за землю для СПД (під
об’єктами торгівлі та для інших комерц.
цілей) справл. в розм..12 % відповідно
показника грош. оцінки 1 м.кв. земель
насел. пунктів з урах. коеф. індексації.
Встановлено розмір пайової участі у
розвитку інфраструктури сіл сільської ради:
8% загальної кошторисної
вартості
будівництва об’єкта - для нежитлових
будівель та споруд;
1% загальної
кошторисної вартості будівництва об’єкта –
для житлових будинків.
Ставки податку для фізичних осіб
встановити в таких розмірах:
а) не більше 1 відсотка - для
квартири/квартир, житлова площа яких не

скликання від 04 червня
2013 року до Положення про
порядок нарахування та
сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянок»

38

06.06.2013

Рішення 19 сесії шостого
скликання «Про оплату за
землю в 2014 р.

Ковалівська
сільська рада

01.09.2014

39

06.06.2013

Рішення 19 сесії шостого
Ковалівська
скликання "Про ставки збору сільська рада
за провадження окремих
видів підприємницької

01.09.2014

13

перевищує 240 кв. метрів, або житлового
будинку/будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир,
житлова площа яких перевищує 240 кв.
метрів, або житлового будинку/будинків,
житлова площа яких перевищує 500 кв.
метрів;
в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів
житлової нерухомості, що перебувають у
власності одного платника податку,
сумарна житлова площа яких не перевищує
740 кв. метрів;
г) 2,7 відсотка - для різних видів
об’єктів
житлової
нерухомості,
що
перебувають у власності одного платника
податку, сумарна житлова площа яких
перевищує 740 кв. метрів.
2. Ставки податку для юридичних
осіб встановити в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа
яких не перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова
площа яких перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв. метрів"
Ставки земельного податку за 1 га с/г угідь
встановити у відсотках від НГО у розмірах:
- для ріллі, сіножатей, пасовищ – 0,1;
- для багаторічних насаджень – 0,03.
1. Ставку збору за провадження
торгівельної діяльності та надання платних
послуг в розмірі 0,1 % мінім. заробітної
плати.

діяльності"

40

06.06.2013

41

06.06.2013

Рішення дев»тнадцятої
сесія шостого скликання «
Про перелік видів діяльності
та встановлення ставок
єдиного податку для СПД
(фізичних осіб ), які
здійснюють діяльність на
спрощеній системі
оподаткування на території
Ковалівської сільської ради
на 2014 рік.
Рішення 19 сесії шостого
скликання "Про правила
додержання тиші в
населених пунктах і
громадських місцях на
території Ковалівської
сільської ради Шишацького
району"

Ковалівська
сільська рада

Ковалівська
сільська рада

14

01.09.2014

2. За торгів. діяльність
нафтопродуктами, скраплен. та стисн. газом
– 0,4 %.
Затверджено ставки єдиного податку для
фізичних осіб-суб"єктів підприємницької
діяльності

Забороняється впродовж доби:
 здійснювати будь-яку діяльність, що
веде до створення шуму в громадських
місцях з перевищенням рівнів,
установлених санітарними нормами для
відповідного часу доби;
 умикати радіоприймачі та авто
магнітоли в засобах громадського
транспорту;
 подавати звукові сигнали
автотрансп., умикати поблизу житлових
будинків звук. засоби проти викрадення
автомобілів, поркувати автотранспорт з
увімкненим двигуном на прибудинкових
територіях;
 без спеціального дозволу та у не
відведених для цього місцях влаштовувати
салюти, феєрверки.
Забороняється у нічний та ранковий час
(з 22 до 8 години):
 гучний спів та викрики;
 користав. звуковідтворн. апаратами

42

06.06.2013

Рішення 19 сесії шостого
Ковалівська
скликання "Про
сільська рада
затвердження методики
визначення мінімальної суми
орендованого платежу за
нерухоме майно фізичних
осіб на території сільської
ради"

43

04.06.2013

Рішення 18 -ї сесії 6-го
скликання "Про пайову
участь забудовників у
розвитку інфраструктури
села Ковалівка Ковалівської
сільської ради

Ковалівська
сільська рада

01.09.2014

Рішення 15 сесії шостого
скликання «Про правила
додержання тиші в
населених пунктах
і громадських місцях на
території Ковалівської
сільської ради
Шишацького району»

Ковалівська
сільська рада

Листопад
2013 р.

44

21.11.2012

б/н

15

та інш. джер. шуму, пров. салютів,
феєрверків, використання піротехнічних
засобів.
1. мінімальна вартість місячної оренди
1 кв. м. загальної площі нерух. при передачі
в оренду (суборенду) на території сільської
ради складає 7,43 грн.
2. в залежності від характеристики
об’єкта оренди нерухомого майна
застосовується дод. коефіцієнт 7,43*2 =
14,86
3. У разі його використання для
провадження виробничої діяльності:
7,43*3=22,29
4. Для проживання фізичних осіб:
7,43*1=7,43.
Встановлено розмір пайової участі
інфраструктури села Ковалівської с/ради.
- 10% загальної кошторисної вартості
будівництва об"єкта- для нежитлових
будівель та споруд.
- 4 % загальної кошторисної вартості
будівництва об"єкта-для житлових будинків
Забороняється впродовж доби:
-здійснювати будь-яку діяльність, що веде
до створення шуму в громад. місцях з
перевищенням рівнів, установлених
санітарними нормами для відповідного часу
доби
-умикати радіоприймачі та авто магніт.в
засобах громад. транспорту;
- подавати звукові сигнали автотрансп.,
умикати поблизу житлових будинків звук.
засоби проти викрадення автомобілів,
паркувати автотран. з увімкнутим
двигуном на прибудинк.територіях;

45

04.06.2013

б/н

46

11.06.2013

б/н

47

27.12.2012

48

12.04.2013

б/н

Рішення 18 -ї сесії 6-го
скликання " Про пайову
участь забудовників у
розвитку інфраструктури
села Ковалівка Ковалівської
сільської ради

Ковалівська
сільська рада

04.06.2014

04.06.2017

Ковердинобалківська сільська рада
Рішення 26 -ї сесії 5-го
Ковердино11.06.2014
11.06.2017
скликання " Про пайову
балківська
участь забудовників у
сільська рада
розвитку інфраструктури сіл
Ковердинобалківсьої
сільської ради»

Рішення 17 сесії шостого
скликання «Про затвердження методики визначення
мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно
фізичних осіб та території
сільської ради»
Рішення 19 сесії шостого
скликання «Про пайову

Куйбишевська сільська рада
Куйбишев01.09.
ська сільська
2013
рада

Куйбишевська сільська

16

12.04.2014

- без спец. дозволу та у не відведених для
цього місцях влаштов. салюти, феєрверки.
Заборон. у нічний та ранк. час ( з 22 до 8
години):
- гучний спів та викрики,
- корис. звуковідтвор. апарат. та інш. джер.
шуму, пров. салютів, феєрверків,
використання піротехнічних засобів.
Встановлено розмір пайової участі
інфраструктури села Ковалівської с/ради.
- 10% загальної кошторисної вартості
будівництва об"єкта- для нежитлових
будівель та споруд.
- 4 % загальної кошторисної вартості
будівництва об"єкта-для житлових
будинків.
Встановлено розмір пайової участі
інфраструктури села Ковердинобалківської
с/ради.
- 10% загальної кошторисної вартості
будівництва об"єкта- для нежитлових
будівель та споруд.
- 4 % загальної кошторисної вартості
будівництва об"єкта-для житлових
будинків.
Застосовувати додатковий коефіцієнт:
14.86-використання об’єкта нерухомого
майна у разі його використання для
провадження виробничої діяльності;
22.29-іншої комерційної діяльності
7.43- для проживання фізичних осіб

12.04.2017

Встановити розмір пайової участі у
розвитку інфраструктури сіл

участь забудовників у
розвитку інфраструктури сіл
Куйбишевської сільської
ради»

49

27.06.2013

б/н

50

27.06.2013

б/н

рада

Рішення 20 сесії шостого
Куйбишевскликання «Про
ська сільська
затвердження ставок єдиного
рада
податку для фізичних
осіб,які займаються
підприємницькою
діяльністю на 2014рік»
Рішення 20 сесії шостого
Куйбишевскликання «Про
ська сільська
встановлення ставки збору
рада
за провадження окремих
видів підприємницької
діяльності на 2014 рік»

01.07.
2014

01.07.
2014

51

27.06.2013

б/н

Рішення 20 сесії шостого
скликання «Про
затвердження податку на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на
2014 рік»

Куйбишевська сільська
рада

01.07.
2014

52

27.06.2013

б/н

Рішення 20 сесії шостого
скликання«Про втановлення
ставки земельного податку
на 2014 рік»
Рішення 20 сесії шостого
скликання «Про
затвердження технічної
документації з нормативної

Куйбишевська сільська
рада

01.07.
2014

Куйбишевська сільська
рада

01.07.
2014

53

27.06.2013

б/н

17

Куйбишевської сільської ради :1) 7%
загальної кошторисної вартості будівництва
об’єкта – для нежитлових будівель і споруд;
2) 4% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для житлових
будинків
Від 10 до 20 % платників ІІ категорії

Ставка збору за провадження торгівельної
діяльності з наданням послуг – 0.1 %
розміру мінімальної заробітної плати
за провадження торгівельної діяльності
нафто-продуктами,скрапленим та
стиснутим газом на стаціонарних і
пересувних АЗС,заправних пунктах-0.4%
розміру мінімальної заробітної плати
Ставка податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки в розмірі
0.5% розміру мінімальної
зарплати,встановленої законом на 1.01
звітного року за 1 кв.м житлової площі, для
житлових будинків, житлова пл. яких на
перевищує 500 кв.м
Ставки земельного податку на 2013 рік
згідно проведеної грошової оцінки земель
по сільській раді з урахуванням коефіцієнту
індексації
Базова вартість 1 кв.м земель населеного
пункту в розмірі 66.87 грн.
Рілля- 2.40
Багаторічні насадження-1.46

грошової оцінки земель
населеного пункту село
Куйбишеве»
54

27.06.2012 р. б/н

Рішення 16-ї сесії шостого
скликання
«Про погодження та
затвердження графіків
роботи закладів торгівлі, в
яких реалізуються
алкогольні та тютюнові
вироби»

55

27.06.2012 р. б/н

56

27.12.2012р.

Рішення 16-ї сесії шостого
скликання «Про встановлення ставки земельного
податку на 2013 рік»
Рішення 20-ї сесії шостого
скликання
«Про встановлення ставки
земельного податку на 2013
рік»

57

12.06.2013

б/н

Сіножаті -0.94
Пасовища -0.65
Михайликівська сільська рада
Михайликів- 27.06.2013
27.09.2016
ська сільська
рада

Михайликівська сільська
рада

01.09.2013

Михайликівська сільська
рада

01.09.2013

Рішення 23 сесії шостого
Михайликівскликання «Про пайову
ська сільська
участь забудовників у
рада
розвитку інфраструктури сіл

18

12.06.2014

12.06.2017

Погодити та затвердити розпорядок роботи
закладів торгівлі, в яких реалізуються
алкогольні та тютюнові вироби а саме :
- кафе «Лідія» - з 10 години до 23 години ; в
літній час до 24 годин ;
- кафе «Затишок» - з 9 години до 23 години
; в літній час до 24 годин;
- магазин «Продукти» ПП Семчук - з 8.00
год. до 18.00 год.;
- магазин «Продукти» ПП Осауленко з 8.00
год. до 20.00 год.
Встановити ставки земельного податку на
2013 рік згідно проведеної грошової оцінки
земель в межах населених пунктів без
урахуванням коефіцієнта індексації
Встановити з 01.01.2013 року вартість
одного харчодня в розмірі 12,0 грн.
Встановити батьківську плату за
харчування в розмірі – 3,60 грн., що не
перевищує 30% від вартості харчодня.
Установити пільги щодо батьківської
плати за харчування ДНЗ « Дзвіночок» ,
дітям , що мають статус : - дитина
постраждала в наслідок Чорнобильської
катастрофи :(звільнена на 100% );
- член сім'ї багатодітної родини (троє і
більше неповнолітніх дітей ) ( звільнений
на 50 % ).
Встановити розмір пайової участі у
розвитку інфраструктури сіл
Михайликівської сільської ради :1) 8%
загальної кошторисної вартості будівництва

Михайликівської сільської
ради»

58

12.06.2013 р

б/н

59

12.06.2013 р

б/н

60

12.06.2013р

б/н

Рішення 23-ї сесії шостого
скликання
«Про встановлення ставки
збору за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності на 2014рік»
Рішення 23-ї сесії шостого
скликання
« Про встановлення ставок
єдиного податку по окремих
видах підприємницької
діяльності на 2014 рік»
Рішення 23-ї сесії шостого
скликання
«Про встановлення ставки
податку на 2014р на
нерухоме майно , відмінне
від земельної ділянки на
території сільської ради»

об’єкта – для нежитлових будівель і споруд;
2) 2% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для житлових
будинків
Встановити ставку збору на 2014 р. за
провадження торгівельної діяльності та
діяльності з надання платних послуг на
території сільської ради - 0,1
розміру мінімальної заробітної плати.

Михайликівс
ька сільська
рада

01.06.2014

Михайликівс
ька сільська
рада

01.06.2014

Затвердити перелік та встановити ставки
єдиного податку по окремих видах
підприємницької діяльності на 2014 рік на
території сільської ради

Михайликівська сільська
рада

01.06.2014

Встановити та затвердити ставки податку
на 2014 рік на нерухоме майно , відмінне
від земельної ділянки за 1 м² житлової
площі на території Михайликівської
сільської ради в таких розмірах :
- для квартир , житлова площа яких не
перевищує 240 м² та житлових будинків ,
житлова площа яких не перевищує 500 м² 0,5 % розміру мінімальної заробітної плати ,
встановленої законом на 01.01.2014 року ;
- для квартир , житлова площа яких
перевищує 240 м² та житлових будинків ,
житлова площа яких перевищує 500 м²
ставка податку становить 2,7 % розміру
мінімальної зарплати , встановленої
законом на 01.01.2014 р. База
оподаткування об’єкта житлової
нерухомості, що перебуває у власності
фізичної особи - платника податку,
зменшується :а) для квартири – на 120

19

61

12.06.2013 р. б/н

62

12.06.2013 р. б/н

63

12.06.2013

64

09.07.2013 р

б/н

б/н

Рішення 23-ї сесії шостого
скликання
«Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель села
Михайлики»
Рішення 23-ї сесії шостого
скликання
«Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель села
Харенки»
Рішення 23 – ї сесії шостого
скликання
«Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
села Порскалівка»
Рішення 29-ї сесії шостого
скликання
«Про встановлення ставки
збору за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності на 2014 рік»

кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250
кв.метрів.
Затвердити базову вартість 1 м² земель
с.Михайлики в розмірі 73 грн. 50 коп.
станом на 01.01.2013 року.
Затвердити базову вартість земель різного
функціонального використання станом на
01.01.2013 року

Михайликівська сільська
рада

01.06.2014

Михайликівська сільська
рада

01.06.2014

Затвердити базову вартість 1 м² земель
с.Харенки в розмірі 73 грн. 88 коп. станом
на 01.01.2013 року.
Затвердити базову вартість земель різного
функціонального використання станом на
01.01.2013 року

Михайликівська сільська
рада

01.06.2014

Затвердити базову вартість 1 м² земель
с.Порскалівка в розмірі 53 грн. 66 коп.
станом на 01.01.2013 року. Затвердити
базову вартість земель різного
функціонального використання станом на
01.01.2013 року

Пришибська сільська рада
Пришибська
сільська рада

20

Встановити ставку збору на 2014 рік за
провадження торгівельної діяльності та
діяльності з надання платних послуг на
території Пришибської сільської ради - 0,1
розміру мінімальної заробітної плати
Встановити ставку збору на 2014 рік
за провадження торгівельної
діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснути газом на
стаціонарних і пересувних
автозаправних станціях, заправних

65

09.07.2013 р

б/н

66

18.09.2013 р

б/н

Рішення 29-ї сесії шостого
скликання
«Про встановлення ставок
єдиного податку по окремих
видах підприємницької
діяльності на 2013 рік»
Рішення 30-ї сесії шостого
скликання
«Про встановлення ставки
податку на 2014 рік на
нерухоме майно , відмінне
від земельної ділянки на
території сільської ради»

Пришибська
сільська рада

Пришибська
сільська рада

21

пунктах - 0,4 розміру мінімальної
заробітної плати.
Затвердити перелік та встановити ставки
єдиного податку по окремих видах
підприємницької діяльності на 2014 рік на
території Пришибської сільської ради
- для квартир , житлова площа яких не
перевищує 240 м² та житлових будинків ,
житлова площа яких не перевищує 500 м² не більше 1.0 % розміру мінімальної
заробітної плати , встановленої законом на 1
січня звітного року ;
- для квартир , житлова площа яких
перевищує 240 м² та житлових будинків ,
житлова площа яких перевищує 500 м²
ставка податку становить 2,7 % розміру
мінімальної заробітної плати , встановленої
законом на 1 січня звітного року.
1% - для для різних видів об»єктів
нерухомості,які перебувають у власності 1
платника,сумарна жит.площа не перевищую
740 кв.м.
2.7 % - сумарна жит.площа яких перевищує
740 кв.м.
Для юридичних осіб:
1% для квартир,жит.площа яких не
перевищує 240 кв.м.,та
житл.будинків,жит.площа яких не
перевищує 500 кв.м.
2.7 % для квартир більше 240 кв.м.
для жит.будинків більше 500 кв.м
База оподаткування об»єкта житлової
нерухомості згідно ст.265,4 Податкового
кодексу зменшується:

67

31.12.2013 р

б/н

68

27.12.2012

б\н

69

24.01.2013

б\н

70

24.01.2013

б\н

Рішення 32-ї сесії шостого
скликання «Про встановлення ставки земельного
податку на 2014 рік»
Рішення 25 сесії шостого
скликання «Про затвердження Правил дотримання
тиші, громадського порядку
в населених пунктах і
громадських місцях»
Рішення 26 сесії шостого
скликання «Про затвердження плати за користування
водою для населення по
Пришибській сільській раді
на 2013 р».
Рішення 26 сесії шостого
скликання «Про утворення
цільового фонду місцевого
бюджету Пришибської
сільської ради та затвердження Положення про
порядок залучення та
використання коштів
цільового фонду, в т.ч. від
пайової участі замовників на
розвиток інженернотранспортної
інфраструктури населених
пунктів Пришибської
сільської ради»

Пришибська
сільська рада
Пришибська
сільська рада

27.12.2013

Пришибська
сільська рада

До
01.10.2013

Пришибська
сільська рада

01.01.2014

Сагайдацька сільська рада

22

- для квартир – на 120 м2
- для житлового будинку – на 250 м2.
Вс Встановити ставки земельного
податку на 2014 рік згідно проведеної
грошової оцінки земель в межах
населених пунктів .
27.12.2016

1 куб.м – 3,00 грн.

01.01.2017

71

15.04.2013

б/н

Рішення 25 сесії шостого
скликання - про пайову
участь забудовників у
розвитку
інфраструктури сіл
Сагайдацької сільської ради

Сагайдацька
сільська рада

15.04.2014

72

02.07.2013

б/н

Рішення позачергової
двадцять шостої сесії
шостого скликання - про
встановлення збору
запровадження деяких видів
підприємницької діяльності
на території сільської ради
на 2014р.

Сагайдацька
сільська рада

01.07.2014

73

02.07.2013

б/н

Рішення позачергової 26
сесії шостого скликання
«Про плату за землю на
2014»

Сагайдацька
сільська рада

01.07.2014

74

02.07.2013

б/н

Рішення позачергової 26
сесії шостого скликання про встановлення ставки
податку на нерухоме майно
відмінне від земельної

Сагайдацька
сільська рада

01.07.2014

23

15.04.2017

Встановити розмір пайової участі у
розвитку інфраструктури сіл Сагайдацької
сільської ради:
1) 10 % загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для нежитлових
будівель та споруд;
2) 4 % загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта
– для житлових
будинків.
Встановити ставку збору за провадження
торгівельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг на території
населених пунктів - 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати. Ставку збору за
провадження торгівельної діяльності
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим
газом на стаціонарних і пересувних
станціях, заправних пунктах - 0,4 розміру
мінімальної заробітної плати.
Встановити ставку земельного податку по
населених пунктах сільської ради на 2013
рік згідно грошової оцінки земель
населених пунктів сільської ради за функціональним використанням в розмірі 1%.
За 1 га с/г угідь в розмірах: рілля, сіножаті,
пасовища – 0,1%, багаторічні насадження
0,03 % від грошової оцінки землі.
Орендна плата за землю для суб'єктів
підприємницької діяльності (під об'єктами
торгівлі та для інших комерц. цілей) - 5%
.Орендна плата за землі промисловості -3%
Для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв.метрів та житлових
будинків, житлова площа яких не
перевищує 500кв. метрів - 0, 5 % розміру
мінімальної заробітної плати , встановленої

ділянки на території
сільської ради на 2014 рік.

75

02.07.2013

б/н

Рішення позачергової 26
сесії шостого скликання
«Про затвердження ставок
єдиного податку для
суб'єктів підприємницької
діяльності фізичних осіб, які
здійснюють діяльність на
спрощеній системі
оподаткування на 2014 рік
по окремих видах
підприємницької діяльності»

76

19.04.2013

б/н

77

14.06.2013

б/н

Рішення 20 сесії шостого
скликання «Про
затвердження Положення
про порядок залучення та
використання коштів
замовника на розвиток
соціальної інфраструктури
населених пунктів
Федунської сільської ради.
Рішення 21сесії шостого
скликання «Про
встановлення збору за

Сагайдацька
сільська рада

01.07.2014

Федунська сільська рада
Федунська
19.04.2014
сільська рада

Федунська
сільська рада

24

Законом на 1 січня звітного року.
Для квартир житлова площа понад 240
кв.метрів та житлових будинків, житлова
площа яких не перевищує 500кв. метрів ставка податку становить 2,7 відсотка
розміру мінімальної заробітної плати ,
встановленої Законом на 1 січня звітного
року. База оподаткування об'єкта житлової
нерухомості згідно ст.265,4 Податкового
кодексу зменшується :
- для квартир - на 120 м2
- для житлового будинку - на 250м2
Встановити ставку єдиного податку від 10
до 20% в залежності від виду діяльності.

01.06.2014

19.04.2017

Встановити розмір пайової участі у
розвитку інфраструктури сіл Федунської
сільської ради:
1) 10 % загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для нежитлових
будівель та споруд;
2) 4 % загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта – для житлових
будинків.
. Встановити на території Федунської
сільської ради :
а) ставку збору за провадження

провадження деяких видів
підприємницької діяльності
на території сільської ради
на 2014 рік.

78

14 .06.2013

79

14 .06.2013

80

14 .06.2013

81

28.12.2012

Рішення 21сесії шостого
скликання «Про
затвердження ставок єдиного
податку на 2014 рік по
окремим видах
підприємницької діяльності»
Рішення 21сесії шостого
скликання «Про плату за
землю»
Рішення 21 сесії шостого
скликання «Про
затвердження ставок податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на
2014 рік»
б/н

Федунська
сільська рада

01.06.2014

Федунська
сільська рада

01.06.2013

Федунська
сільська рада

01.06.2013

Яреськівська сільська рада
Рішення 15 сесії 6 скликання Яреськівська 01.09.2013

25

торгівельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг на території
населених пунктів- 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати, установленої законом на 1
січня календарного року ;
б) ставку збору за провадження
торгівельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах – 0,4 розміру
мінімальної заробітної плати, установленої
законом на 1 січня календарного року;
г) пільгову ставку збору за
провадження торгівельної діяльності та
діяльності з надання платних послуг на
території населених пунктів – 0,05 %
розміру мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня
календарного року;
Торгівельна діяльність -0,1 мінімальної
зарплати і торгівельна діяльність
нафтопродуктами - 0,4 мінімальної
заробітної плати
Рілля, сіножаті, пасовища - 0,1 від грошової
оцінки, і багаторічні насадження - 0,03 від
грошової оцінки
Для юридичних осіб, для квартир, площа
яких перевищує 240 кв.м. і житлових
будинків, площа яких перевищує 500 кв.м 1 % мінімальної заробітної плати

В залежності від характеристики об’єкту

82

23.04.2013

83

04.07.2013

84

04.07.2013

85

04.07.2013

б/н

«Про затвердження
методики визначення
мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно
фізичних осіб на території
Яреськівської сільської ради
на 2013рік.»

сільська рада

Рішення 18 сесії 6 скликання
«Про пайову участь
забудовників у розвитку
інфраструктури сіл
Яреськівської сільської
ради»

Яреськівська
сільська рада

23.04.2014

Рішення 19 сесії 6 скликання
«Про відсоткові ставки
єдиного податку по видах
підприємницької діяльності
на території Яреськівської
сільської ради на 2014 рік»
Рішення 19 сесії 6 скликання
«Про внесення змін до
ставок земельного податку
на 2014 рік та затвердження
ставок орендної плати за
земельні ділянки у відсотках
від нормативної грошової
оцінки на 2014 рік і наступні
роки»
Рішення 19 сесії 6 скликання
«Про затвердження ставок
збору за провадження
торгівельної діяльності та

Яреськівська
сільська рада

01.07.2014

Яреськівська
сільська рада

01.07.2014

Яреськівська
сільська рада

01.07.2014
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23.04.2017

01.01.2017

оренди під час визначення мінімальної
вартості місячної оренди 1 кв.м загальної
площі нерухомого майна застосовується
додатковий коефіцієнт: 14,86- використання
об’єкта нерухомого майна у разі його
використання для провадження виробничої
діяльності; 22,29-іншої комерційної
діяльності; 7,43- для проживання фізичних
осіб.
Розмір пайової участі у розвитку
інфраструктури сіл Яреськівської сільської
ради : 10% загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта-для нежитлових
будівель та споруд; 4% загальної
кошторисної вартості будівництва об’єкта –
для житлових будинків
Відсоткові ставки єдиного податку на 2014
рік від 10 до 20 % в залежності від виду
підприємницької діяльності

Ставки орендної плати у відсотках від
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок, від 1,0 до 12,0.

Ставки збору за впровадження торгівельної
діяльності, та діяльності з надання платних
послуг на території Яреськівської сільської
ради встановити в розмірі 0,1 розміру

діяльності з надання платних
послуг на 2014 рік»

86

04.07.2013

87

04.07.2013

88

20.11.2012
р.

Рішення 19 сесії 6 скликання
«Про затвердження ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2014 рік»
Рішення 19 сесії 6 скликання
«Про затвердження Порядку
і нормативу відрахування
комунальними унітарними
підприємствами та їх
об'єднаннями до місцевого
бюджету частини чистого
прибутку на 2014 рік»
б/н

Яреськівська
сільська рада

01.07.2014

Яреськівська
сільська рада

01.07.2014

Шишацька селищна рада
Рішення 19 сесії 6 скликання Шишацька
20.11.2013
20.11.2016
«Про встановлення розмірів селищна рада
плати за послуги, що
надаються на Шишацькому
селищному комунальному
ринку»

27

мінімальної заробітної плати. Ставка збору
за впровадження торгівельної діяльності
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим
газом на стаціонарних, малогабаритних і
пересувних автозаправних станціях,
заправних станціях в розмірі 0,4 розміру
мінімальної заробітної плати.
Ставки на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на 2014 рік в залежності
від площі квартир та будинків від 1% до 2,7
%
Згідно з Положенням частина прибутку
(доходу), що відраховується комунальним
підприємством до місцевого бюджету
визначається виходячи з обсягу чистого
прибутку, розрахованого згідно з
положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку в розмірі 0,1%.
1. Встановити
розмір плати за
послуги, що надаються на Шишацькому
селищному
комунальному ринку з
утримання в належному стані одного
торгового
місця
площею 1 метр
квадратний
в розмірі 0,80 грн. ( без
урахування ПДВ) за день торгівлі.
2. В разі попередньої сплати
суб'єктом підприємницької діяльності за
послуги ринку за кожен календарний
день місяця сума зменшується на 0,30
грн. за кожен день і складатиме 0,50 грн.
за 1 м².

б/н

89

27.12.2012

90

12.07.2013р б/н
.

91

12.07.2013р б/н
.

Рішення 16 сесії
6 скликання «Про
погодження тарифів на
водопостачання для
населення запропонованих
ПП «Білоцерківська
агропромислова група»
Рішення 24 сесії 6 скликання
«Про встановлення ставок
єдиного податку
для підприємців-платників
єдиного податку
І та ІІ групи на 2014 рік»

Шишацька
27.12.2013
селищна
рада,
ПП «Білоцерківська
агропромислова група»
Шишацька
12.07.2014
селищна рада

Рішення 24 сесії 6 скликання
«Ставки збору
за впровадження деяких
видів підприємницької
діяльності на 2014 р.»

Шишацька
12.07.2014
селищна рада

28

27.12.2016

Погодити тарифи на
водопостачання для населення селища
Шишаки, яке надає ПП «Блоцерківська
агропромислова група» в розмірі 3,50
грн. за 1 м3 з 1 січня 2013 року.
Затвердити ставки єдиного податку
встановлюються
для
фізичних
осібпідприємців, які здійснюють господарську
діяльність,
залежно
від
виду
господарської діяльності, з розрахунку на
календарний місяць:
- для І групи платників єдиного
податку в межах від 1 до 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної плати;
- для ІІ групи платників єдиного
податку в межах від 2 до 20 відсотків
розміру мінімальної заробітної плати.
1. Встановити ставки збору з 1 січня 2014
року з розрахунку на календарний
місяць:
1) за провадження торгівельної діяльності
, та діяльності з надання платних послуг
– 50,0 грн. в селах та 188,0 грн. в
Шишаках ( райцентр );
2) за провадження торгівельної діяльності
нафтопродуктами,
скрапленим
та
стиснутим
газом на стаціонарних та
пересувних
автозаправних станціях 376,0 грн.
3/ за здійснення діяльності у сфері розваг
на квартал:
- для використання грального автомата
призначеного для проведення платних
розважальних ігор – розмір 941,0 грн.;

92

12.07.2013р б/н
.

Рішення 24 сесії 6 скликання
«Про впровадження
місцевих податків і
зборів на території
селищної ради на 2014 рік»

повторне

93

12.07.2013р б/н
.

Рішення 24 сесії 6 скликання
«П О Л О Ж Е Н Н Я
про збір за місця
паркування транспортних
засобів»

Шишацька
12.07.2014
селищна рада

12.07.2014

29

- для
використання гральних жолобів
(доріжок), що вводяться в дію за
допомогою жетона, монети або без них в
розмірі 1882,0 грн. за кожний гральний
жолоб;
- для використання столів для більярда ,
що вводяться в дію
за
допомогою
жетона, монети або без них, крім столів
для більярда, що використовуються , для
спортивних, аматорських змагань - 941,0
грн. за кожний стіл для більярда.
2. На підставі ст.267 Податкового Кодексу
України передбачити видачу пільгового
патенту, ставка його
збору - 47,00 грн.
щорічно.
1. Затвердити Положення про збір
за місця для паркування транспортних
засобів. ( Додаток 1 додається).
2. Затвердити Положення про туристичний
збір. ( Додаток 2 додається).
3. Затвердити
ставки
збору за
впровадження деяких видів
підприємницької на 2014 рік.
( Додаток
3 додається).
4. Контроль за
виконанням
даного
рішення покладаю на планово-бюджетну
комісію селищної ради.
5. Рішення « Про впровадження місцевих
податків і зборів на території Шишацької
селищної ради на 2014 рік » вступає в
силу з 01.01.2014 року.
Ставки збору встановлюються за кожний
день провадження діяльності
із забезпеченням паркування
транспортних засобів у гривнях за один
квадратний метр площ земельної

94

12.07.2013р б/н
.

Рішення 24 сесії 6 скликання
«П О Л О Ж Е Н Н Я
про туристичний збір»

Шишацька
12.07.2014
селищна рада

95

12.07.2013р б/н
.

Рішення 24 сесії 6 скликання
«Про затвердження ставок
на впроваджені деякі
види підприємницької
діяльності, згідно
Податкового Кодексу на
2014 рік»

Шишацька
12.07.2014
селищна рада

96

12.07.2013р б/н
.

Рішення 24 сесії 6 скликання
«Про встановлення ставок
земельного податку на 2014
рік та затвердження ставок
орендної плати за земельні
ділянки у відсотках від
нормативної грошової
оцінки на 2014 рік і наступні
роки»

Шишацька
12.07.2014
селищна рада

30

12.07.2017

ділянки, відведеної для організації та
провадження такої діяльності, в розмірі
0,03 відсотка мінімальної заробітної
плати ( 0,28 грн. за 1 м²) .
Ставка встановлюється у розмірі 0,5
відсотка до бази справляння збору,
визначеного від вартості всього періоду
проживання у визначених місцях за
вирахуванням податку на додану
вартість.
1. Встановити ставки з 1 січня 2014 року з
розрахунку на календарний місяць:
1) за провадження торгівельної діяльності
та діяльності з надання платних послуг
0,1 мінімальної заробітної плати;
2) за провадження торгівельної діяльності
нафтопродуктами
скрапленим
та
стиснутим
газом на стаціонарних та
пересувних автозаправних станціях 0,4
мінімальної заробітної плати;
1. Встановити ставки земельного
податку за земельні ділянки, в межах смт
Шишаки, нормативну грошову оцінку яких
проведено у розмірі 1 (одного) відсотка від
їх нормативної грошової оцінки, за
винятком земельних ділянок, зазначених у
статтях 272, 273, 276, 278 Податкового
кодексу України.
2. Встановити ставки земельного
податку за земельні ділянки в межах
населених пунктів (крім смт Шишаки)
Шишацької селищної ради, нормативну
грошову оцінку яких не проведено в розмірі
0.24 грн. за 1 м², з урахуванням положень
статті 276 Податкового кодексу України.
3. Затвердити Ставки орендної плати
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Рішення 24 сесії 6 скликання
«Про встановлення податку
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
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за земельні ділянки нормативну грошову
оцінку яких проведено в залежності від
категорії земель
(Додаток 1).
Розмір орендної плати може бути
більшим граничного розміру орендної
плати, у разі визначення орендаря на
конкурентних засадах.
4. Затвердити Ставки орендної плати
за
земельні
ділянки
комерційного
призначення нормативну грошову оцінку
яких не проведено, в таких розмірах:
- на території населених пунктів (крім
смт Шишаки) – 12 грн. за 1 м² в рік.
1. Встановити ставку податку
на об’єкти житлової нерухомості :
- для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 м² та
житлових будинків, площа яких не
перевищує 500 м² - 1 відсоток розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої законом на
1 січня 2013
року ;
- для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 м² та житлових будинків,
площа яких перевищує 500 м² - 2,7
відсотка розміру мінімальної заробітної
плати.
2. База оподаткування об’єкта житлової
нерухомості, що перебуває у власності
фізичної особи - платника податку ,
зменшується :
- для квартири - на 120 м²;
- для житлового будинку – на 250 м².
1. Затвердити технічні документації
по нормативній грошовій оцінці земель
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технічних документацій по
нормативній грошовій
оцінці земель сіл Бабичі,
Вишневе, Григорівщина,
Легейди , Товсте, Хвощове,
Ходосиха, Чернишівка
Шишацької селищної ради
Шишацького району
Полтавської області»
Рішення 24 сесії 6 скликання
«Про затвердження порядку
і нормативу відрахування
комунальними унітарними
підприємствами та їх
об’єднаннями до місцевого
бюджету частини чистого
прибутку (доходу)»
Рішення 24 сесії 6 скликання
«Про пайову участь
забудовників у розвитку
інфраструктури сіл
Шишацької селищної ради»

рада

сіл Бабичі,
Вишневе, Григорівщина,
Легейди, Товсте, Хвощове, Ходосиха,
Чернишівка Шишацької селищної ради
Шишацького району Полтавської області.
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1. Затвердити порядок і норматив
відрахування комунальними унітарними
підприємствами та їх об’єднаннями до
місцевого бюджету Шишацької селищної
ради частини чистого прибутку (доходу)
в розмірі 0,1% від отриманого чистого
прибутку.
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1.Встановити розмір пайової участі у
розвитку інфраструктури сіл Шишацької
селищної ради:
1) 5 %
(не більше 10 %) загальної
кошторисної вартості будівництва об’єкта
– для нежитлових будівель та споруд;
2)
2 %
(не більше 4%) загальної
кошторисної вартості будівництва об’єкта
– для житлових будинків.

Ковердинобалківська сільська рада
Рішення 27-ї сесії ради
Ковердино03.07.2014
п’ятого скликання від «Про
балківська
затвердження ставок єдиного сільська рада
податку для фізичних осіб,
які займаються підприємницькою діяльністю на
2014 рік»
Рішення 27-ї сесії ради
Ковердино03.07.2014
п’ятого скликання «Про
балківська
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Ставки єдиного податку встановлюються
залежно від виду господарської діяльності
та річного обсягу доходу

Для фіз..осіб житл. будинки – до 250 м кв не
оподатковуються
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ставки податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки на 2014 рік»
Рішення 27-ї сесії ради
п’ятого скликання «Про
ставки збору за провадження
окремих видів
підприємницької діяльності
на 2014 рік»
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Торгівельна діяльність і надання послуг 0.1% мінім. з/пл., торгівля нафтопродуктами
та скраплений газом – 0.4% мінім. з/п

