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Перелік діючих регуляторних актів в Чорнухинському районі
(станом на 01.04.2019 року)
№
п/
п

Дата
прийняття
регуляторн
ого акта

№ РА

Назва регуляторного
акта

Чорнухинська селищна рада (ОТГ)
1
07.06.2013
24 сесія
Про внесення змін в
6 скликання додаток до рішення
20 сесії шостого
скликання від
06.12.2012 року «Про
пайову участь
замовників
будівництва у розвитку
інфраструктури
Чорнухинської
селищної ради»

2

17.06.2015

43 сесія
6 скликання

Про встановлення
податку на майно в
частині плати за землю

Розроб
ник
РА

Дата
проведення
відстеження
результатив
ності РА
Повто пері
рне
оди
чне

Виконком
селищ
ної
ради

-

-

Виконк
ом
селищ

-

-

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

Відсоток від загальної кошторисної вартості
будівництва(реконструкції) в залежності від
функціонального призначення об’єкта:
1). Будівництво об’єктів торгівлі та громадського
харчування – 5 %;
2). Будівництво об’єктів побутового обслуговування
(ремонт взуття, ремонт одягу, ремонт радіотелевізійної,
аудіо - та відеоапаратури, ремонт
інших побутових електричних товарів тощо) – 5 %;
3). Будівництво (реконструкція) виробничих об’єктів-4 %;
4). Будівництво автозаправних станцій, станцій
техобслуговування, мийок, автостоянок -10%;
5). Реконструкція нежитлових приміщень під об’єкти
невиробничої діяльності (магазини, аптеки,
офіси, перукарні, тощо) -10 %;
6). Встановлення устаткування мобільного зв’язку –10%;
7). Будівництво (реконструкція) культових споруд – 4%;
8). Будівництво будівель закладів культури та освіти - 0,5 %;
9). Будівництво будівель закладів медичного і оздоровчого
призначення – 0,5 %;
10). Будівництво багатоквартирних житлових будинків-4 %;
11). Будівництво індивідуальних житлових будинків,
господарчих споруд, гаражів – 0,1 %;
12). Інші об’єкти містобудування – 10 %
Установити на території Чорнухинської селищної ради
податок на майно в частині плати за землю

2

ної
ради
Виконк
ом
селищ
ної
ради

3

04.07.2017

23 сесія 7
скликання

Про затвердження
Положення про
встановлення ставок
земельного податку та
надання пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/або
фізичним особам

4

27.06.2018

32 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок єдиного податку
для фізичних осіб,
суб’єктів
підприємницької
діяльності на 2019 рік

Виконк
ом
селищ
ної
ради

5

27.06.2018

32 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік.

Викон
ком
селищ
ної
ради

Затвердити Положення про встановлення ставок земельного
податку та надання пільг зі сплати земельного податку
юридичним та/або фізичним особам
2.4. Звільняються від сплати податку об’єкти нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб:
2.4.4.У відповідності до підпункту 266.4.2. пункту 266.4
статті 266 Податкового Кодексу України звільнити від
сплати податку на об’єкти нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності релігійних громад визначені в
підпунктах «є» підпункту 14.1.129 пункту 14.1 статті 14.
Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для
фізичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності і.
Згідно ст..293 Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо спрощеної системи
оподаткування обліку звітності» № 4014-VI від 04.11.2011р.,
який вступив в дію з 01.01.2012р., встановити ставки
єдиного податку (фіксовані ставки) у відсотках до розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня податкового(звітного) року: відповідно 10 та 20
відсотків
1.Встановити ставку податку ;
- для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за
1 кв. метр бази оподаткування;
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6

27.06.2018

32 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік

Викон
ком
селищ
ної
ради

Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки,
нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження);

7

01.02.2019

33 сесія
7 скликання

Про встановлення
розміру орендної плати
за землю на 2019 рік

Виконк
ом
селищ
ної
ради

Встановити розмір орендної плати за земельні ділянки для
сільськогосподарського призначення не менше 3 % від
нормативної грошової оцінки.

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік
Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців, які
здійснюють
підприємницьку
діяльність на 2019 рік
на території
Білоусівської сільської
ради
Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної

Сільська
рада

Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки,
нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження)

Сільська
рада

Встановити ставку єдиного податку для фізичних осіб –
підприємців, які здійснюють господарську діяльність з
розрахунку на календарний місяць для І та ІІ груп платників
податків.

Сільська
рада

Встановити ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельного податку;
- для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за 1
кв. метр бази оподаткування.

Білоусівський старостат
1
26.06.2018
20 сесія
сьомого
скликання
2

26.06.2018

20 сесія
сьомого
скликання

3

26.06.2018

20 сесія
сьомого
скликання

4

ділянки на 2019 рік
Вороньківський старостат
1. 29.05.2018
27 сесія
сьомого
скликання
2.

29.05.2018

27 сесія
сьомого
скликання

3

29.05.2018

27 сесія
сьомого
скликання

4

04.04.2013

23 сесія
6 скликання

5

04.04.2013

23 сесія
6 скликання

6

04.04.2013

23 сесія
6 скликання

7

04.04.2013

23 сесія
6 скликання

8

17.05.2011

7 сесія
6 скликання

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік.
Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік.
Про встановлення
ставок єдиного податку
на 2019 рік

Сільська
рада

Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки,
нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження);

Сільська
рада

Встановити ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельного податку;
- для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за
1 кв. метр бази оподаткування

Сільська
рада

Про затвердження
нормативно грошової
оцінки земель
с. Вороньки
Про затвердження
нормативно грошової
оцінки земель
с. Красне
Про затвердження
нормативно грошової
оцінки земель
с. Пізники
Про затвердження
нормативно грошової
оцінки земель
с. Нова Діброва
Про затвердження
нормативно грошової
оцінки земель
с. Гайки

Сільська
рада

Встановити ставку єдиного податку для фізичних осіб –
підприємців, які здійснюють господарську діяльність з
розрахунку на календарний місяць для І та ІІ груп платників
податків.
Базова вартість 1 м. кв. земель с. Вороньки в розмірі
72,64 грн.

Сільська
рада

Базова вартість 1 м. кв. земель с. Красне в розмірі
66,94 грн.

Сільська
рада

Базова вартість 1 м. кв. земель с. Пізники в розмірі
71,80 грн.

Сільська
рада

Базова вартість 1 м. кв. земель с. Нова Діброва в розмірі
68,32 грн.

Сільська
рада

Базова вартість 1 м. кв. земель с. Гайки в розмірі
19,14 грн.

5

9

17.05.2011

7 сесія
6 скликання

Гільцівський старостат
1
12.06.2013
22 сесія
6 скликання

Про затвердження
нормативно грошової
оцінки земель
с. Яцюкове

Сільська
рада

Про розгляд та
Сільська
затвердження технічної рада
документації з
нормативно - грошової
оцінки земель с. Нова
Петрівщина

2

12.06.2013

22 сесія
6 скликання

Про розгляд та
Сільська
затвердження технічної рада
документації з
нормативно - грошової
оцінки земель с. Гільці

3

11.04.2016

4 сесія
7 скликання

4

23.06.2018

24 сесія
7 скликання

Про погодження
тарифів на послуги
централізованого
водопостачання СТОВ
«Перемога» для
населення , бюджетних
установ та інших
споживачів с. Гільці
Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік.

Сільська
рада

Сільська
рада

Базова вартість 1 м. кв. земель с. Гайки в розмірі
31,66 грн.

Затверджено - базову вартість земель с. Нова Петрівщина в
розмірі 35,70 грн. станом на 01.01.2013 р.;
- базову вартість земель різного функціонального
використання в розрізі економіко-планувальних зон
станом на 01.01.2013 р.;
- систему коефіцієнтів, що враховують локальні
особливості місце розташування окремої земельної
ділянки.
Затверджено - базову вартість земель с. Нова Петрівщина в
розмірі 51,66 грн. станом на 01.01.2013 р.;
- базову вартість земель різного функціонального
використання в розрізі економіко-планувальних зон
станом на 01.01.2013 р.;
- систему коефіцієнтів, що враховують локальні
особливості місце розташування окремої земельної
ділянки.
Погоджено тарифи на послуги з централізованого
водопостачання, що надає СТОВ «Перемога» для
споживачів с. Гільці:
- для населення – 9,00 грн./1 м3 з ПДВ;
- для бюджетних організацій – 9,33 грн./1 м3 з ПДВ;
- для інших споживачів – 12,28 грн./1 м3 з ПДВ.
Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки встановлена:
- для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних осіб та юридичних
осіб;
- надано пільги зі сплати податку у відповідності до
пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
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5

23.06.2018

24 сесія
7 скликання

6

23.06.2018

24 сесія
7 скликання

Кізлівський старостат
1
04.07.2018
25 сесія
7 скликання

2

04.07.2018

25 сесія
7 скликання

3

04.07.2018

25 сесія
7 скликання

4

25.02.2014

26 сесія
6 скликання

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік
Про встановлення
ставок єдиного податку
для фізичних осіб
суб’єктів
підприємницької
діяльності на 2019 рік

Сільська
рада

Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки,
нормативно грошову оцінку яких проведено ( незалежно від
місцезнаходження);

Сільська
рада

Встановити ставку єдиного податку для фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність з
розрахунку на календарний місяць для І та ІІ груп платників
податків

Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб
підприємців, які
здійснюють
господарську
діяльність , на 2019 рік
Про встановлення
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
2019 рік.
Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік.
Про затвердження
Порядку залучення,
розрахунку розміру і
використання коштів
пайової участі у
розвитку інженернотранспортної
соціальної

Сільська
рада

Встановити ставку єдиного податку для фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність з
розрахунку на календарний місяць для І та ІІ груп платників
податків

Сільська
рада

Встановити ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельного податку;
- для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за
1 кв. метр оподаткування.
Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки,
нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження)

Сільська
рада
Сільська
рада

1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту сплачуються в повному обсязі до
прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним
платежем або частинами за графіком, що визначається
договором. Кошти пайової участі у розвитку
інфраструктури сіл зараховується до сільського бюджету на
безоплатній, безповоротній основі.
2. У разі невиконання замовником умов Договору про
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інфраструктури сіл
Кізлівка, Ковалі,
Липове, Галяве
Мелехівський старостат
1
27.06.2018
27 сесія
7 скликання

2

27.06.2018

27 сесія
7 скликання

3

27.06.2018

27 сесія
7 скликання

4

14.06.2013

20 сесія
6 скликання

Про податок на
нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки на території
сільської ради на 2019
рік.
Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб суб’єктів
підприємницької
діяльності на 2019 рік
Про встановлення
ставок земельного
податку та надання
пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/ або
фізичним особам на
території Мелехівської
сільської ради на 2019
рік.
Про нормативно –
грошову оцінку
земельних ділянок
населених пунктів
сільської ради для
застосування базової
вартості земель різного
функціонального
використання з

пайову участь у розвитку інфраструктури , щодо
перерахування в повному обсязі коштів, Кізлівська сільська
рада вживає всі необхідні заходи щодо примусового
стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
Сільська
рада

Встановити ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельного податку;
- для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за
1 кв. метр бази оподаткування.

Сільська
рада

Встановити ставку єдиного податку для фізичних осіб –
підприємців, які здійснюють господарську діяльність з
розрахунку на календарний місяць для І та ІІ груп платників
податків.

Сільська
рада

Встановити ставку земельного податку та надання пільг зі
сплати земельного податку юридичним, нормативно
грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження) на 2019 рік

ДП
«Полтав
ський
науководослідни
й
інститут
землеуст
рою»

Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках
від нормативної грошової оцінки:
- для ріллі, сіножатей, пасовищ – 1;
- для багаторічних насаджень – 1.
За земельні ділянки ( в межах населених пунктув);
- зайняті житловим фондом – 0,03;
- надані для потреб сільськогосподарського
виробництва – 0,03;
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01.01.2014 року.

-

Мокиївський старостат
1
11.06.2013
34 сесія
6 скликання

2

11.06.2013

34 сесія
6 скликання

3

26.06.2018

31 сесія
7 скликання

4

26.06.2018

31 сесія
7 скликання

5

26.06.2018

31 сесія
7 скликання

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з
нормативно грошової
оцінки земель
с. Мокиївка
Про розгляд та
затвердження технічної
документації з
нормативно грошової
оцінки земель
с. Піски – Удейські.
Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб,
суб’єктів
підприємницької
діяльності на 2019 рік.
Про податок на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на території
сільської ради на 2019
рік.
Про встановлення
ставок земельного

надані гірничодобувними підприємствами для
видобування корисних копалин – 0,25;
за водойми, надані для виробництва рибної
продукції-0,25;
за земельні ділянки за межами населених пунктів-5,0;
за земельні ділянки на землях водного фонду -0,3.

Сільська
рада

- базова вартість 1 м. кв. земель с. Мокиївка в розмірі
66,96 грн.

Сільська
рада

- базова вартість 1 м. кв. земель с. Піски – Удейські в
розмірі 38,64 грн.

Сільська
рада

Встановити на 2019 рік ставку єдиного податку:
І групи в розмірі 10 % до розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного року);
ІІ групи в розмірі 12 % до розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного року).
Встановити ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельного податку;
- для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за 1
кв. метр бази оподаткування.

Сільська
рада

Сільська
рада

Встановити ставку земельного податку та надання пільг зі
сплати земельного податку юридичним, нормативно
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Постав-Муківський старостат
1
18.06.2013
22 сесія
4 скликання

податку та надання
пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/ або
фізичним особам на
території Мокиївської
сільської ради на 2019
рік.

грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження) на 2019 рік.

Про розгляд та
Сільська
затвердження технічної рада
документації з
нормативної грошової
оцінки земель с. Лісова
Слобідка

1) базова вартість 1 м. кв. земель с. Лісова Слобідка
становить 46,66 грн. станом на 01.01.2013 року;
2) базова вартість використання в розрізі економікопланувальних зон станом на 01.01.2013 року;
систему коефіцієнтів, що враховують локальні
особливості місця розташування окремої земельної
ділянки згідно додатку до даного рішення.
1) базова вартість 1 м. кв. земель с. Пацали становить
36,90 грн. станом на 01.01.2013 року;
2) базова вартість використання в розрізі економікопланувальних зон станом на 01.01.2013 року;
систему коефіцієнтів, що враховують локальні
особливості місця розташування окремої земельної
ділянки згідно додатку до даного рішення.
1) базова вартість 1 м. кв. земель с. Постав-Мука становить
50,08 грн. станом на 01.01.2013 року;
2) базова вартість використання в розрізі економікопланувальних зон станом на 01.01.2013 року;
систему коефіцієнтів, що враховують локальні
особливості місця розташування окремої земельної
ділянки згідно додатку до даного рішення.
1) базова вартість 1 м. кв. земель с. Сухоносівка становить
42,68 грн. станом на 01.01.2013 року;
2) базова вартість використання в розрізі економікопланувальних зон станом на 01.01.2013 року;
систему коефіцієнтів, що враховують локальні
особливості місця розташування окремої земельної

2

18.06.2013

22 сесія
4 скликання

Про розгляд та
Сільська
затвердження технічної рада
документації з
нормативної грошової
оцінки земель
с. Пацали

3

18.06.2013

22 сесія
4 скликання

Про розгляд та
Сільська
затвердження технічної рада
документації з
нормативної грошової
оцінки земель
с. Постав-Мука

4

18.06.2013

22 сесія
4 скликання

Про розгляд та
Сільська
затвердження технічної рада
документації з
нормативної грошової
оцінки земель
с. Сухоносівка
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ділянки згідно додатку до даного рішення.
Встановити ставку єдиного податку для фізичних осібпідприємців, які здійснюють господарську діяльність з
розрахунку на календарний місяць для І та ІІ груп платників
податків.
Встановити ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельного податку;
- для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за
1 кв. метр бази оподаткування.

5

06.06.2018

22 сесія
7 скликання

Про встановлення
Сільська
ставки єдиного податку рада
на 2019 рік

6

06.06.2018

22 сесія
7 скликання

Сільська
рада

7

06.06.2018

22 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік
Про встановлення
ставок земельного
податку та пільг зі
сплати земельного
податку на 2019 рік

Сільська
рада

Встановити ставку земельного податку та надання пільг зі
сплати земельного податку юридичним, нормативно
грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження ) на 2019 рік

Про встановлення
ставок земельного
податку юридичним та
фізичним особам на
території Харсіцької
сільської ради на 2019
рік
Про встановлення
ставки податку на
нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік
Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осіб,
суб’єктів
підприємницької
діяльності на території

Сільська
рада

Встановити ставку земельного податку та надання пільг зі
сплати земельного юридичним та фізичним особам,
нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження) на 2019 рік.

Сільська
рада

Встановити ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельного податку;
- для об’єктів житловоїта нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за 1
кв. метр бази оподаткування.
Встановити ставку єдиного податку для фізичних осібпідприємців, які здійснюють господарську діяльність з
розрахунку на календарний місяць для І та ІІ груп платників
податків.

Харсіцький старостат
1
27.06.2018
27 сесія
7 скликання

2

27.06.2018

27 сесія
7 скликання

3

27.06.2018

27 сесія
7 скликання

Сільська
рада
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сільської ради на
2019 рік
Богодарівська сільська рада
1
14.06.2013
23 сесія
4 скликання

Про
розгляд
та Сільська
затвердження технічної рада
документації
з
нормативно – грошової
оцінки земель
с. Богодарівка

2

14.06.2013

23 сесія
4 скликання

Про
розгляд
та Сільська
затвердження технічної рада
документації
з
нормативно – грошової
оцінки земель
с. Голотівщина

3

14.06.2013

23 сесія
4 скликання

Про
розгляд
та Сільська
затвердження технічної рада
документації
з
нормативно – грошової
оцінки земель
с. Осняг

4

20.06.2018

20 сесія
5 скликання

Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців, які
здійснюють
господарську
діяльність на 2019 рік

Сільська
рада

Затверджено базову вартість 1 кв. м. земель с. Богодарівка в
розмірі 45,36 грн. станом на 01.01.2013 року;
Базова
вартість
земель
різного
функціонального
використання в розрізі економіко – планувальних зон
станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що враховують локальні особливості
місце розташування окремої земельної ділянки згідно
додатку до даного рішення
Затверджено базову вартість 1 кв. м. земель с. Голотівщина
в розмірі 32,20 грн. станом на 01.01.2013 року;
Базова вартість земель різного функціонального
використання в розрізі економіко – планувальних зон
станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що враховують локальні особливості
місце розташування окремої земельної ділянки згідно
додатку до даного рішення
Затверджено базову вартість 1 кв. м. земель с. Осняг в
розмірі 38,18 грн. станом на 01.01.2013 року;
Базова
вартість
земель
різного
функціонального
використання в розрізі економіко – планувальних зон
станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що враховують локальні особливості
місце розташування окремої земельної ділянки згідно
додатку до даного рішення
Встановити ставку єдиного податку для фізичних осібпідприємців, які здійснюють господарську діяльність з
розрахунку на календарний місяць для І та ІІ груп платників
податків.
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5

20.06.2018

20 сесія
5 скликання

6

20.06.2018

20 сесія
5 скликання

Куріньківська сільська рада
1
27.06.2018
25 сесія
7 скликання

2

27.06.2018

25 сесія
7 скликання

на території Богода
рівської сільської ради
Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік
Про
встановлення
ставок
земельного
податку
юридичним
та/або
фізичним
особам на території
Богодарівської
сільської ради
Про встановлення
ставок та пільг із
сплати на нерухоме
майно відмінгне від
земельної ділянки на
2019 рік.

Сільська
рада

Сільська
рада

Сільська
рада

Про встановлення
Сільська
ставок єдиного податку рада
для фізичних осіб –
підприємців, які
здійснюють
господарську
діяльність, на 2019 рік

Встановити ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельного податку;
- для об’єктів житловоїта нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб за 1
кв. метр бази оподаткування.
Встановити ставку земельного податку та надання пільг зі
сплати земельного юридичним та фізичним особам,
нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження) на 2019 рік.

1. Встановити на 2019 рік ставку податку для об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних осіб, на рівні 0,2 %, мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
2. Встановити на 2019 рік ставку податку для об’єктів
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних осіб, на рівні 0,2 %, мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
1. Встановити з 01.01.2019 року фіксовані ставки єдиного
податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють
господарську діяльність на території населених пунктів
сільської ради в залежності від виду діяльності та місця її
здійснення з розрахунку на календарний місяць:
- для першої групи платників єдиного податку у
розмірі10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного року);
- для другої групи платників єдиного податку у розмірі
16 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати
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3

27.06.2018

25 сесія
7 скликання

Луговиківська сільська рада
1
22.06.2018
22 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік.

Сільська
рада

Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку на
2019 рік

Сільська
рада

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного
року).
Ставки земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно
від місцезнаходження)
5.1. ставка податку за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі 1
відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком
земельних ділянок, зазначених у пункті 5.2 цього
Положення.
5.2.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову
оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках від їх
нормативної грошової оцінки у таких розмірах:
5.2.1. За один гектар сільськогосподарських угідь, у тому
числі для потреб лісового господарства:
5.2.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,3;
5.2.1.2. для багаторічних насаджень – 0,3;
5.2.2. За один гектар нелісових земель, які надані у
встановленому порядку та використовуються для потреб
лісового господарства, за ділянки, зайняті виробничими,
культурно-побутовими, житловими будинками та
господарськими будівлями і спорудами, відповідно до
пункту 5.2.3 цього Положення
5.2.3. За земельні ділянки (в межах населених пунктів):
5.2.3.1. зайняті житловим фондом, автостоянками для
зберігання особистих транспортних засобів громадян, які
використовуються без отримання прибутку, гаражнобудівельними, дачно-будівельними та садівницькими
товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і
дачними будинками фізичних осіб - 0,03;
1.1. Для платників першої групи - фізичних осіб підприємців,
які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з
торговельних місць на ринках та/ або проводять діяльність з
надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких
протягом календарного 300000 грн. – в розмірі 10 % розміру
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2

22.06.2018

22 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік.

Сільська
рада

прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого податкового (звітного) року.
1.2. Для платників другої групи – фізичних осіб –
підприємців, які здійснюють господарську послуг, в тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/ або
населенню, виробництво та/ або діяльність у сфері
ресторанного господарства, за умови, що протягом
календарного року не використовував найманих осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно обсяг
доходу не перевищує 1500000 грн. – в розмірі 20% розміру
мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня
податкового (звітного) року.
2. Кошти від сплати єдиного податку зараховувати до
бюджету сільської ради без розмежування.
Ставка податку за 1 кв. м. (відсотків розміру мінімальної
заробітної плати);
11. Будівлі житлові;
- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні 0,2 % мінімальної
заробітної плати, за 1 кв. м. бази оподаткування;
- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні 0,2 % мінімальної
заробітної плати , за 1 кв. м. бази оподатк
12. Будівлі нежитлові ;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні 0, 2 % мінімальної
заробітної плати, за 1 кв. м. бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні 0,2 % мінімальної
заробітної плати, за 1 кв. м. бази оподаткування;
- для фізичних осіб – 0,2 %.
- пільги зі сплати податку надаються у відповідності до
пункту 266,4 статті266 Податкового Кодексу України
- у відповідності до Податкового Кодексу України надати
пільгу на об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають
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3

30.06.2017

14 сесія

Про встановлення
ставок орендної плати
за землю

Сільська
рада

4

22.06.2018

22 сесія

Про встановлення
земельного податку та
надання пільг зі сплати
земельного податку
юридичним та/ або
фізичним особам на
території
Луговиківської
сільської ради на 2019
рік.

Сільська
рада

у власності фізичних осіб, за умови, якщо такі об’єкти
нежитлової нерухомості не використовуються їх власниками
з метою одержання доходів.
1. Встановити орендну плату за земельні ділянки під
господарськими будівлями та дворами для
сільськогосподарського призначення в розмірі 3 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2. Встановити орендну плату за земельні ділянки під
господарськими будівлямита дворами для
комерційної діяльності в розмірі 3 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
3. Встановити орендну плату за ріллю в розмірі 7 % від
середньозваженого значення нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
Ставка податку за земельні ділянки, нормативно грошову
оцінку яких проведено ( незалежно від місцезнаходження),
встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової
оцінки в розмірах за один гектар сільськогосподарських
угідь.
01. Землі сільськогосподарського призначення;
- для юридичних осіб – 0,3%;
- для фізичних осіб - 0,3 %.
02. Землі житлової забудови;
- для юридичних осіб – 0,05%;
- для фізичних осіб - 0,3 %.
За земельні ділянки (в межах населених пунктів):
--зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання
особистих
транспортних
засобів
громадян,
які
використовуються без отримання прибутку, гаражнобудівельними, дачно – будівельними товариствами,
індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками
фізичних осіб – 0,03 %;
- надані для потреб с/г виробництва, водного та лісового
господарства зайняті виробничими, культурно-побутовими,
господарськими та іншими будівлямиі спорудами-0,03 %;
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5

23.3.2011

5 сесія

Про затвердження
Положення про оренду
майна територіальної
громади
Луговиківської
сільської ради

Сільська
рада

- ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у
постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форми власності) встановлюється у
розмірі 1,2 % від нормативно грошової оцінки.
Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані
за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку
яких не проведено;
- в межах населених пунктів 1%від нормативно грошової
оцінки одиниці площі ріллі по Полтавській області;
- сільськогосподарських угідь –
0,3 %;
- орендна плата за ріллю в розмірі 7% від
середньозваженого;
- плата за земельні ділянки під господарськими будівлями та
дворами с/г призначення в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки;
- за земельні ділянки під господарськими будівлями та
дворами комерційного значення в розмірі 3 % від
нормативно грошової оцінки земельної ділянки.
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим
Призначенням(орендні ставки, відсотків нерухомого майна
за цільовим призначенням)
1.Розміщення об’єктів торгівлі :
1.1. роздрібної -15 %;
1.2. з торгівлі товарами непродовольчої групи – 15%;
1.3.з торгівлі товарами продовольчої групи – 15 %;
1.4. складів та підсобних приміщень -12 %.
2. Розміщення об’єктів з надання послуг;
2.1. авторемонтнмх майстерень-10 %;
2.2. перукарень – 5%;
2.3. пунктів прокату – 10 %;
3. Розміщення об’єктів охорони здоров’я;
3.1. з надання стоматологічних послуг -10 %;
3.2. аптек різних форм власності, що реалізують готові ліки,
самостійно виготовляють ліки – 10 %.
4. Розміщення об’єктів виробничої сфери
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6

11.06.2013

26 сесія

Про розгляд та
Сільська
затвердження технічної рада
документації з
нормативної грошової
оцінки земель
с. Луговики

7

11.06.2013

26 сесія

Про розгляд та
Сільська
затвердження технічної рада
документації з
нормативної грошової
оцінки земель с. Бубни

8

26.01.2016

4 сесія
7 скликання

Про встановлення
розміру плати за
сінокоси та пасовища
та розміру пасовищ

Сільська
рада

4.1. з виробництва (промисловість) та будівельно ремонтних робіт (під виробничі потреби), виробництво
сільськогосподарської продукції – 10%;
4.2. підприємств з виробництва харчових продуктів та інше
виробництво – 10 %.
5. Інше використання
5.1. підприємств поштового зв’язку “Укрпошта ” 1 грн. в рік.
5.2. бюджетних організацій, закладів та установ, що
фінансуються з місцевого та державного бюджетів 1 грн. в
рік.
1) базову вартість 1 кв. м. земель с. Луговики в розмірі
67,40 грн. станом на 0.01.2013 р;
2) базову вартість земель різного функціонального
використання в розрізі економіко –планувальних зон
станом на 01.01.2013 р ;
- систему коефіцієнтів , що враховують локальні
особливості місце розташування окремої земельної ділянки
додатку до даного рішення .
1) базову вартість 1 кв. м. земель с. Бубни в розмірі 63,30
грн. станом на 01.01.2013 р;
3) 2) базову вартість земель різного функціонального
використання в розрізі економіко –планувальних зон
станом на 01.01.2013 р ;
- систему коефіцієнтів , що враховують локальні
особливості місце розташування окремої земельної ділянки
додатку до даного рішення .
1. Встановити розмір орендної плати за сінокоси:
для жителів Луговиківської сільської ради, які утримують
корів – 60 гривень за 1 га;
для жителів Луговиківської сільської ради. Які не
утримують корів – 120 гривень за 1 га;
для жителів інших населених пунктів 120 гривень за 1 га.
2. Встановити розмір пасовищ:
випасання корови та коня- 0,50 га на 1 голову;
випасання молодняка ВРХ – 0,25 га на 1 голову;
3. Встановити розмір орендної плати за пасовища:
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За випасання 1 голови корови та коня – 10 гривень.
За випасання 1 голови молодняка ВРХ – 5 гривень.
9

05.09.2018

23 сесія
7 скликання

Хейлівщинська сільська рада
1
17.06.2013
31 сесія
6 скликання

2

17.06.2013

31 сесія
6 скликання

3

17.06.2013

31 сесія

Про встановлення
орендної плати за
земельну ділянку, що
використовується для
сінокосіння та
випасання худоби
загальною площею
6,1482 га кадастровий
номер
5325182301:01:002:014
4 на території
с.Луговики
Чорнухинського р-ну,
Полтавської області.

Сільська
рада

Встановити орендну плату за земельну ділянку, що
використовується для сінокосіння та випасання худоби
площа кадастровий номер 5325182301:01:002:0144 на
території с. Луговики, Чорнухинського р-ну , Полтавської
області від нормативно грошової оцінки земельної ділянки

Про розгляд та
Сільська
затвердження
рада
технічної документації
з нормативної грошової
оцінки земель
с. Хейлівщина

-

-

Про розгляд та
Сільська
затвердження
рада
технічної документації
з нормативної грошової
оцінки земель
с. Чаплинка

-

-

Про розгляд та

-

-

Сільська

Затверджено базову вартість 1 кв. м. земель с. Хейлівщина
в розмірі 44,24 грн. станом на 01.01.2013 року;
Базова вартість земель різного функціонального
використання в розрізі економіко – планувальних зон
станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що враховують локальні особливості
місце розташування окремої земельної ділянки згідно
додатку до даного рішення.
Затверджено базову вартість 1 кв. м. земель с. Чаплинка в
розмірі 35,28 грн. станом на 01.01.2013 року;
Базова вартість земель різного функціонального
використання в розрізі економіко – планувальних зон
станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що враховують локальні особливості
місце розташування окремої земельної ділянки згідно
додатку до даного рішення
Затверджено базову вартість 1 кв. м. земель с.
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4

5

15.06.2018

15.06.2018

6 скликання

затвердження
рада
технічної документації
з нормативної грошової
оцінки земель
с. Олександрівка

Олександрівка в розмірі 29,10 грн. станом на 01.01.2013
року;
Базова вартість земель різного функціонального
використання в розрізі економіко – планувальних зон
станом на 01.01.2013 року;
- систему коефіцієнтів, що враховують локальні особливості
місце розташування окремої земельної ділянки згідно
додатку до даного рішення

29 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік .

Сільська
рада

-

29 сесія
7 скликання

Рішення «Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб,
суб’єктів
підприємницької
діяльності»

Сільська
рада

-

-

-

Ставка податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної
заробітної плати);
- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні 0,1 % мінімальної
заробітної плати;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних осіб на рівні 0,01 % мінімальної
заробітної плати;
- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні 0,1 % мінімальної
заробітної плати;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб на рівні 0,01 % мінімальної
заробітної плати.
Об’єкти нерухомості можуть звільнятися повністю або
частково від оподаткування податком на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм
підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту266.4 статті 266
Податкового кодексу України.
Встановити на 2019 рік ставки єдиного податку для
платників першої групи у розмірі 10 відсотків до розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного )
року, другої – 17 відсотків до розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного ) року.
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6

15.06.2018

29 сесія
7 скликання

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2019 рік

Сільська
рада

Ставка податку (відсотків нормативно грошової оцінки
землі);
1. За земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких
проведено (незалежно від місцезнаходження):
Землі сільськогосподарського призначення;
- для юридичних осіб 0,3 %;
- для фізичних осіб 0,3%.
Землі житлової забудови:
- для юридичних осіб 0,03 %;
- для фізичних осіб 0,03%.
Землі громадської забудови:
- для юридичних осіб 0,03 %;
- для фізичних осіб 0,03%.
Землі рекреаційного призначення:
- для юридичних осіб 0,03 %;
- для фізичних осіб 0,03%.
Землі лісогосподарського призначення:
- для юридичних осіб 0, 3 %;
- для фізичних осіб 0, 3%.
Землі водного фонду
- для юридичних осіб 0, 3 %;
- для фізичних осіб 0, 3%.
Землі промисловості:
- для юридичних осіб 1,0 %;
- для фізичних осіб 1,0 %.
Землі транспорту:
- для юридичних осіб 1,0 %;
- для фізичних осіб 0,0 %.
Землі зв’язку:
для юридичних осіб 1,0 %;
- для фізичних осіб 0,0 %
2. За земельні ділянки за межами населених пунктів,
нормативно грошову оцінку яких не проведено:
Землі сільськогосподарського призначення;
- для юридичних осіб 0,3 %;
- для фізичних осіб 0,3%.
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Землі житлової забудови:
- для юридичних осіб 0,03 %;
- для фізичних осіб 0,03%.
Землі громадської забудови:
- для юридичних осіб 0,03 %;
- для фізичних осіб 0,03%.
Землі рекреаційного призначення:
- для юридичних осіб 0 ,00%;
- для фізичних осіб 0,00%.
Землі лісогосподарського призначення:
- для юридичних осіб 0, 3 %;
- для фізичних осіб 0, 3%.
Землі водного фонду
- для юридичних осіб 0, 3 %;
- для фізичних осіб 0, 3%.
Землі промисловості:
- для юридичних осіб 1,0 %;
- для фізичних осіб 1,0 %.
Землі транспорту:
- для юридичних осіб 1,0 %;
- для фізичних осіб 0,0 %.
Землі зв’язку:
для юридичних осіб 1,0 %;
- для фізичних осіб 0,0 %
Звільнити від сплати земельного податку:
- органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, заклади, установи, організації, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевого
бюджетів
- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно
від форм власності і джерел фінансування, заклади
культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального
захисту, фізичної культури та спорту, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевого
бюджетів та інші.
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