Перелік діючих регуляторних актів сільських та селищної рад
Диканського району Полтавській області (станом на 01.04.2019)
№
п/
п

Дата
прийняття
регуляторного
акта

№ РА

Назва регуляторного
акта

Розробник РА

1.

22.11.2011

2

Балясненська
сільська рада

22.11.2012

21.11.2019

2.

23.07.2013

-

Балясненська
сільська рада

23.07.2014

23.07.2019

3.

23.03.2012

3

Затвердження положення про «Порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури по Балясненської
сільській раді»
Про розгляд та затвердження технічної документації з нормативної
грошової
оцінки
земельних ділянок в
межах
населених
пунктів Балясненської
сільської
ради
Диканського
району
Полтавської області
Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури населених пунктів Байрацької сільської ради

Байрацька
сільська рада

25.03.2013

24.03.2019

4.

15.03.2012

1

Про
пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури
населених
пунктів
сільської ради

Великобудищанська сільська рада

15.03.2013

14.03.2019

Дата проведення
відстеження
результативності РА
Повторне
періодичне

Короткий
зміст
регуляторного
акта
(із
зазначенням
конкретного
розміру,
ціни/тарифу,
місцевого податку та інше).
5% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта
містобудування – для нежитлових будівель або споруд
2% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта
містобудування
–
для
житлових будинків
Затвердити базову вартість 1
кв. м земель населеного пункту в розмірі: село Балясне –
54,1 грн., с. Попівка – 31,13
грн., с Марченки – 43,68 грн.

10% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта
– для нежитлових будівель та
споруд
4% загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта
– для житлових будинків
Затверджено
порядок
розрахунку пайової участі
замовників у разі будівництва
об’єктів
з
розрахунком
величини пайової участі та
графіком внесення коштів.

5.

05.01.2012

Рішення
дев’ятої сесії
шостого
скликання

6.

27.12.2012

7.

05.07.2016

Рішення 16
сесії
шостого
скликання
11 сесія
7 скликання

8.

05.07.2016

9.

10.

Про пайову участь
замовників у розвиток
інфраструктури населених пунктів Орданівської сільської ради
Про затвердження ціни
за складування твердих
відходів на сільському
звалищі
Про
встановлення
ставки
туристичного
податку

Орданівська
сільська рада

05.01.2013

04.01.2019

10% загальної кошт. варт.
будівн. об’єкта
для житл.буд. 4% загальної
кошт.варт. будівн. об’єкта

Орданівська
сільська рада

27.12.2013

26.12.2019

6 грн. за 1 м 3

Стасівська
сільська рада

05.07.2017

05.07.2020

11 сесія
7 скликання

Про
встановлення
ставки транспортного
податку

Стасівська
сільська рада

05.07.2017

05.07.2020

05.07.2016

11 сесія
7 скликання

Про
визначення
орендної
плати
за
землю по Стасівській
сільській раді

Стасівська
сільська рада

05.07.2017

05.07.2020

06.04.2016

8 сесія
7 скликання

Про
затвердження
Положення
про
порядок залучення та
встановлення розміру
пайової участі (внеску)
фізичних та юридичних
осіб у створенні і
розвитку
інженернотранспортної
та
соціальної інфраструктури населених пунктів
Стасівської
сільської
ради»

Стасівська
сільська рада

06.04.2017

06.04.2020

Ставки туристичного збору в
розмірі 1% від вартості
проживання за вирахуванням
податку на додану вартість.
Ставки транспортного податку
в розрахунку на календарний
рік у розмірі 25000 грн. за
кожен легковий автомобіль,
що є об’єктом оподаткування.
Ставки орендної плати на
землю за землі сільськогосподарського призначення 3%, землі водного фонду –
8%, за землі несільськогосподарського призначення -4%
Встановлення прозорого та
чітко врегульованого порядку
визначення
величини
та
сплати пайової участі (внесу)
у
створенні
і
розвитку
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
населених
пунктів
для
фізичних та юридичних осіб у
разі
здійснення
ними
будівництва
об’єктів
містобудування.
Розмір
пайового
внеску
замовника на розвиток

інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
населених
пунктів
встановлено в розмірі:
-5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва
(реконструкції)
об’єкта
містобудування
–
для
нежитлових будівель та/або
споруд;
-2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва
(реконструкції)
об’єкта
містобудування
–
для
житлових будинків.
Затвердження порядку та
розмірів пайової участі :а саме
для замовників кошторисна
вартість будівництва ,яких
визначена згідно з ДБН
стандартами та правилами
встановлюється на рівні :
10%загальної
кошторисної
вартості об᾽єкта будівництва
нежитлових споруд; 4% - для
житлових будинків.
Технічні
послуги
за
нотаріальні дії в розмірі 1,80
грн.

11.

23.03.2012

5

Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури
населених
пунктів
Андріївської сільської
ради

Андріївська
сільська рада

23.03.2013

22.03.2019

12.

23.07.2009

1

Андріївська
сільська рада

09.03.2010

09.03.2019

13.

23.05.2012

6

Андріївська
сільська рада

23.05.2013

22.05.2019

Передбачено адміністративну
відповідальність за порушення
правил благоустрою.

14.

07.06.2013

рішення 29

Про
затверження
переліку адміністративних
послуг,
що
надаються виконавчим
комітетом
під
час
виконання делегованих
повноважень
Про
правила
благоустрою населених
пунктів Андріївської
сільської ради
Про
встановлення

Чапаєвська

07.06.2014

07.06.2020

Встановити

плату

за

сесії
6 скликання

плати
за
тверді
побутові відходи на
території Чапаєвської
сільської ради

сільська рада

рішення 24
сесії 6
скликання

Про
розгляд
та
затвердження технічної
документації
з
нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок за межами
населених пунктів

Нелюбівська
сільська рада

30.06.2014

30.06.2020

Про
розгляд
та
затвердження технічної
документації
з
нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок за межами
населених пунктів

Нелюбівська
сільська рада

30.06.2014

30.06.2020

15.

27.06.2013

16.

27.06.2013

17.

27.06.2013

рішення 24
сесії 6
скликання

Про
розгляд
та
затвердження технічної
документації
з
нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок за межами
населених пунктів

Нелюбівська
сільська рада

30.06.2014

30.06.2020

18.

27.06.2013

рішення 24
сесії 6
скликання

Про
розгляд
та
затвердження технічної
документації
з

Нелюбівська
сільська рада

30.06.2014

30.06.2020

рішення 24
сесії 6
скликання

складування ТПВ – 10 грн. за
1 куб.м.
Встановити
розмір
по
складуванню :
ФОП Рівчаченко – 10 куб. м
ФОП Чечен – 1 куб. м.
Приватні підприємці (торгові
точки) – 5 куб. м.
Сільгосппідприємства-18 куб.
Затвердити базову вартість 1
кв. м земель населеного пункту станом на 01.01.2013 року в
розмірі:село Нелюбівка площа
– 124,6; площа, що приймається для розрахунку базової
вартості 1 кв. м – 45,07; базова
вартість 1 кв. м населеного
пункту – 63,58.
Затвердити базову вартість 1
кв. м земель населеного пункту станом на 01.01.2013 року в
розмірі:село
Дейнеківка
площа – 86,8; площа, що
приймається для розрахунку
базової вартості 1 кв. м –
22,39; базова вартість 1 кв. м
населеного пункту – 67,5.
Затвердити базову вартість 1
кв. м земель населеного пункту станом на 01.01.2013 року в
розмірі:село Андренки площа
– 29,6; площа, що приймається для розрахунку базової
вартості 1 кв. м – 5,92; базова
вартість 1 кв. м населеного
пункту – 36,06.
Затвердити базову вартість 1
кв. м земель населеного пункту станом на 01.01.2013 року в

нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок за межами
населених пунктів

19.

07.06.2013

20.

04.12.2012

21.

11.03.2011

рішення 23
сесії 6
скликання

Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури
населених
пунктів
Нелюбівської сільської
ради

Нелюбівська
сільська рада

07.06.2014

07.06.2020

-

Про
визначення
мінімальної
вартості
оренди
нерухомого
майна
фізичних осіб
на
території
Водянобалківської
сільської ради

Водянобалківська
сільська рада

04.12.2013

04.12.2019

-

Про
затвердження
Правил благоустрою та
забезпечення чистоти і

Водянобалківська
сільська рада

11.03.2012

11.03.2019

розмірі:село Сивці площа –
21,2; площа, що приймається
для
розрахунку
базової
вартості 1 кв. м – 6,33; базова
вартість 1 кв. м населеного
пункту – 16,52.
Розмір
пайової
участі
замовника
на
розвиток
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
встановлюється в розмірі: 5%
загальної
кошторисної
вартості будівництва об`єкта
містобудування
–
для
нежитлових
будівель
або
споруд,
2%
загальної
кошторисної
вартості
будівництва
об`єкта
містобудування
–
для
житлових будинків.
Визначити
мінімальну
вартість місячної оренди 1
квадратного метра загальної
площі
нерухомого
майна
фізичних осіб на території
Водянобалківської сільської
ради з урахуванням ПДВ у
розмірі:
-для
провадження
некомерційної діяльності, в
тому числі для проживання
фізичних осіб – 5,34 грн.;
-для провадження виробничої
діяльності – 10,68 грн.;
-для провадження комерційної
діяльності – 16,02 грн.
Накладання
штрафу
на
громадян від 20 до 80
неоподаткованих
мінімумів

порядку в населених
пунктах
Водянобалківської
сільської ради

доходів громадян (340-1360
грн.) і на посадових осіб,
громадян
–
суб’єктів
підприємницької діяльності –
від 50 до 100 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян
( 850-1700 грн.) за не дотримання Правил благоустрою та
утримання території населених пунктів сільської ради.
Зареєстровані на території
с\ради – до 1000 грн.
Незареєстровані на території
с\ради
до
100%
від
нормативної грошової оцінки
Затверджено
Положення про цільовий фонд

22.

31.05.2012

15
позачергова
сесія 6
скликання

Про
залучення
додаткових коштів на
розвиток
населених
пунктів сільської ради

Великорудківська
сільська рада

31.05.2013

30.05.2019

23.

13.03.2012

13
позачергова
сесія 6
скликання

Великорудківська
сільська рада

13.03.2013

12.03.2019

24.

29.11.2011

10 сесія 6
скликання

Великорудківська
сільська рада

30.11.2012

29.11.2019

Згідно затвердженого Порядку
розрахунку пайової участі
замовників
у
розвитку
інфраструктури
населених
пунктів сільської ради

25.

12.10.2011

9
позачергова
сесія 6
скликання

Про перезатвердження
Положення про цільовий фонд соціальноекономічного розвитку
та розвитку інженернотранспортної інфраструктури
Великорудківської сільської ради
Диканського
району
Полтавської області та
затвердження примірного
договору
на
благодійну діяльність»
Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури
населених
пунктів
Великорудківської
сільської ради
Про погодження та
створення громадських
пасовищ для спільного
використання пасовищ
Великорудківської

Великорудківська
сільська рада

12.10.2012

11.10.2019

Використовувати
землі
визначених
громадських
пасовищ безоплатно.

26.

10.06.2011

6
позачергова
сесія 6
скликання

27.

06.12.2012

рішення 26
сесії
6 скликання
№2

28.

29.01.2016

рішення 5
сесії 7
скликання №
1

сільської ради
Про
затвердження
Правил благоустрою та
утримання
території
Великорудківської
сільської ради
Про
визначення
мінімальної
вартості
оренди
нерухомого
майна фізичних осіб на
території
Диканської
селищної ради

Про
встановлення
єдиного податку на
території
Диканської
селищної ради

Великорудківська
сільська рада

11.06.2012

Диканська
селищна рада

07.12.2013

05.12.2019

Диканська
селищна рада

29.01.2017

29.01.2020

09.06.2019

Затверджено
благоустрою
території

та

Правила
утримання

Мінімальна вартість місячної
оренди
загальної
площі
нерухомого майна фізичних
осіб на території Диканської
селищної ради з урахуванням
ПДВ встановлена у розмірі:
для
провадження
некомерційної діяльності, в
тому числі для проживання
фізичних осіб – 5,34 грн./кв.м.;
для провадження виробничої
діяльності – 10,68 грн./кв.м.;
для
провадження
комерційної діяльності – 16,02
грн./кв.м.
Ставки єдиного податку для
платників
першої
групи
у відсотках (фіксовані ставки)
до розміру прожиткового
мінімуму для працездатних
осіб, встановленого законом
на 1 січня податкового
(звітного) року; для платників
другої групи – у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1
січня податкового (звітного)
року:
- для першої групи платників
єдиного податку – у розмірі 10
відсотків;
- для другої групи платників

29.

29.01.2016

рішення 5
сесії 7
скликання №
3

Про встановлення на
території Диканської
селищної
ради
транспортного
податку

Диканська
селищна рада

29.01.2017

29.01.2020

30.

03.09.2010

рішення 42
сесії
5 скликання
№ 11

Диканська
селищна рада

04.09.2011

03.09.2020

31.

21.05.2010

рішення 40
сесії
5 скликання
№8

Про
затвердження
«Положення
про
порядок
розміщення
телекомунікаційного та
іншого слабкострумового обладнання та
мереж на об’єктах (спорудах, будівлях) житлового фонду Диканської
селищної ради»
Про
затвердження
«Положення
про
порядок
участі
замовників у створенні
і розвитку інженернотранспортної
та
соціальної
інфраструктури
населених
пунктів
Диканської селищної
ради»

Диканська
селищна рада

22.05.2011

20.05.2020

єдиного податку – у розмірі 20
відсотків.
Ставка
транспортного
податку на календарний рік
встановлена у розмірі 25000
гривень за кожен легковий
автомобіль, з року випуску
якого минуло не більше п’яти
років
(включно)
та
середньоринкова вартість яких
становить понад 375 розмірів
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1
січня податкового (звітного)
року.
Встановлення прозорого та
чітко врегульованого порядку
розміщення
телекомунікаційного
та
іншого
слабкострумового
обладнання та мереж на
об’єктах (спорудах, будівлях)
житлового фонду.
Встановлення прозорого та
чітко врегульованого порядку
визначення
величини
та
сплати пайової участі (внесу)
у
створенні
і
розвитку
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
населених
пунктів
для
фізичних та юридичних осіб у
разі
здійснення
ними
будівництва
об’єктів
містобудування.
Розмір
пайового
внеску
замовника
на
розвиток

32.

02.06.2011

рішення 9
сесії
6 скликання
№ 16

Про
затвердження
Правил
утримання
домашніх тварин на
території
Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

03.06.2012

01.06.2019

33.

17.02.2011

рішення 7
сесії
6 скликання
№2

Про
запровадження
збору за місця для
паркування
транспортних засобів
на території Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

18.02.2012

16.02.2019

інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
населених
пунктів
встановлено в розмірі:
5
відсотків
загальної
кошторисної
вартості
будівництва (реконструкції)
об’єкта містобудування – для
нежитлових будівель та/або
споруд;
2
відсотки
загальної
кошторисної
вартості
будівництва (реконструкції)
об’єкта містобудування – для
житлових будинків.
Встановлення чіткого порядку
утримання домашніх тварин,
забезпечення безпеки життя та
здоров’я людей при утриманні
і поводженні з домашніми
тваринами,
дотримання
санітарно-гігієнічних
та
ветеринарних норм і правил
утримання та поводження з
домашніми тваринами.
Ставка збору за місця для
паркування
транспортних
засобів за кожний день
провадження діяльності із
забезпечення
паркування
транспортних засобів за 1
квадратний
метр
площі
земельної ділянки, відведеної
для
організації
та
провадження такої діяльності,
встановлена у розмірі 0,03
відсотка
мінімальної
заробітної плати, установленої
законом
на
1
січня

34.

17.02.2011

рішення 7
сесії
6 скликання
№3

Про
запровадження
туристичного збору на
території
Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

18.03.2012

16.03.2019

35.

07.04.2011

рішення 8
сесії
6 скликання
№4

Про затвердження Правил благоустрою та утримання території Диканської селищної ради

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2019

36.

07.04.2011

рішення 8
сесії
6 скликання
№5

Про затвердження Правил дотримання тиші в
населених пунктах і
громадських місцях на
території
Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2019

37.

07.04.2011

рішення 8
сесії
6 скликання
№6

Про
затвердження
Методики розрахунку
та
порядку
використання плати за
оренду
майна
комунальної власності
Диканської селищної
ради
та
Порядку
проведення конкурсу
на право оренди майна
комунальної власності

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2019

податкового (звітного) року.
Ставка туристичного збору
встановлена у розмірі 1
відсотка
від
вартості
усього
періоду
проживання (ночівлі) для осіб,
які прибувають на територію
селищної ради та отримують
послуги
з
тимчасового
проживання
(ночівлі)
із
зобов’язанням залишити місце
проживання
в зазначений
строк.
Встановлення чіткого порядку
утримання
об’єктів
благоустрою,
підтримання
належної чистоти та порядку,
утримання в належному стані
закріплених територій та
об’єктів.
Встановлення чіткого порядку
дотримання тиші, проведення
салютів, феєрверків та інших
заходів
з
використанням
вибухових
речовин
і
піротехнічних
засобів,
відвернення і зменшення
шкідливого впливу шуму.
Встановлення
чітких
і
прозорих порядку розрахунку
та використання плати за
оренду майна та порядку
проведення конкурсу на право
оренди майна.
Розрахунок орендної плати
проводиться за формулами
виходячи
з
вартості
орендованого
майна,
визначеної
шляхом

Диканської
ради

селищної

38.

07.04.2011

рішення 8
сесії
6 скликання
№7

Про
затвердження
Положення
про
порядок
розміщення
зовнішньої реклами у
населених
пунктах
Диканської селищної
ради

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2019

39.

07.04.2011

рішення 8
сесії
6 скликання
№8

Про
затвердження
тарифу на складування
та утилізацію твердих
промислових
та
побутових відходів

Диканська
селищна рада

07.04.2012

06.04.2019

40.

17.02.2011

рішення 7
сесії
6 скликання
№5

Про
встановлення
ставок орендної плати
за
користування
землями
сільськогосподарського
та
несільськогосподарсько
го призначення на
території
Диканської
селищної ради

Диканська
селищна рада

17.02.2012

17.02.2019

проведення його незалежної
оцінки.
При
цьому
застосовуються
орендні
ставки, визначені постановою
КМУ № 786 від 04.10.1995
року
(із
змінами
та
доповненнями).
Розмір річної орендної плати
за оренду нерухомого майна
бюджетними
організаціями,
які утримуються за рахунок
державного
та
місцевих
бюджетів,
становить
1
гривню.
Встановлення
чіткого
і
прозорого
порядку
розміщення
зовнішньої
реклами
на
території
населених пунктів, видача в
установленому
порядку
дозволів
на
розміщення
зовнішньої реклами.
Вартість
складування
та
утилізації
твердих
промислових та побутових
відходів
на
селищному
сміттєзвалищі становить 15.00
грн. за 1 куб.м.
Річна орендна плата за
земельні
ділянки
несільськогосподарського
призначення:
а) для земель комерційного
використання:
- 4%
від
нормативної
грошової оцінки на забудовані
землі
/згідно
технічного
паспорту на будівлі/;
- 3%
від
нормативної

грошової
оцінки
на
незабудовані землі;
б) земельні ділянки іншого
цільового призначення:
- 3%
від
нормативної
грошової оцінки;
в) для земельних ділянок
водного фонду в розмірі – 3%
від нормативної грошової
оцінки;
г) для земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення
(господарські
двори в межах населеного
пункту) – 3% від нормативної
грошової оцінки.

