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№РА1

28.10.2014

№350

Рішення виконавчого коміте- Гадяцька міська
ту «Про затвердження тари- рада
фів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення Гадяцькому
виробничому
управлінню
житлово-комунального господарства»

22.12.2014

№413

Рішення виконавчого коміте- Гадяцька міська
ту «Про затвердження тари- рада
фів із захороненя та вивезення побутових відходів міському комунальному підприємству «Комунсервіс»

21.04.2016

№166

Рішення виконавчого коміте- Гадяцький істо-

квітень

Короткий зміст регуляторного акта (із зазначенням конкретного розміру, ціни/тарифу, місцевого податку
та інше)
Затверджено тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для трьох груп споживачів:
по
водопостачанню
6,68грн.; 15,35 грн.;19,52грн.
- по водовідведенню 7,60
грн.; 15,22 грн.; 17,34 грн.
Затверджено тарифи на послуги із захоронення 1 куб.
метра побутових відходів:
- вивезеного транспортом
комунального підприємства
«Гадяч – житло» від населення 3,00 грн.;
- для бюджетних організацій 4,00 грн.;
- для
ін..
споживачів(організацій, підприємств,
установ міста)12,72 грн.;
- для населення безкоштовно.
Вартість на вивезення відходів 1 куб.м для населення 45.20 грн., для бюджетних організацій 56,37
грн., для ін. споживачів
58,06 грн.
раз на кож- Затверджено тарифи та пере-
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ту Гадяцької міської ради рико – краєзнав«Про затвердження тарифів чий музей
на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико –
краєзнавчим музеєм»
22.06.2016р.

рішення
9-ї сесії 7-го
скликання

Рішення сесії міської ради
«Про встановлення розміру
орендної плати за користування земельними ділянками
різних категорій, які розміщені на території земель Гадяцької міської ради на 2017
рік»

Сектор земельних ресурсів виконавчого комітету Гадяцької
міської ради

2018р.

Через рік
після набрання
чинності

ні три роки

лік платних послуг, які надаються музеєм. Відвідування
музею:
- дошкільники та школярі
2,00 грн.;
- студенти 3,00 грн.;
- дорослі 10,00 грн.
Встановлено розмір орендної
плати за користування земельними ділянками різних категорій, які розміщені га території земель міської ради
(від грошової оцінки землі):
земельні ділянки житлової забудови для будівництва індивідуальних гаражів;
які надані для будівництва і
обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 3%;
земельні ділянки житлової забудови фіз. та юр.
осіб, які використовуються
для обслуговування об’єктів
капітальної забудови; для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 5%;
земельні ділянки с/г
призначення 5%;
земельні ділянки для
розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
нафтогазової промисловості,
що повязані з користуванням
надрами 12%;
землі надані для роз-
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22.06.2016р

рішення
9-ї сесії 7-го
скликання

Рішення сесії міської ради
«Про встановлення ставок
земельного податку на земельні ділянки різних категорій, які розміщені на території земель Гадяцької міської
ради на 2017 рік»

Сектор земельних ресурсів виконавчого комітету Гадяцької
міської ради

Через рік
після набрання
чинності

міщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій , підприємств переробної промисловості 6%;
земельні ділянки енергетики 12%;
земельні ділянки транспорту, зв’язку, підприємств
та організацій іншої промисловості 6:;
земельні ділянки рекреаційного та оздоровчого
призначення 6%;
земельні ділянки різних категорій, які передані
фіз.. та юр. особам в користування на умовах земельного сервітуту 6%;
земельні ділянки природно-заповідного
фонду
6%;
земельні ділянки громадської забудови 6%.
Встановлено ставки земельного податку на 2017 рік (від
нормативної грошової оцінки):
- землі с/г призначення 3%;
- землі житлової забудови
0,1%;
- землі
природнозаповідного фонду 1%;
- землі оздоровчого призначення 1%;
- землі рекреаційного призначення 1%;
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22.06.2016

Рішення сесії міської ради Фінансове
„Про податок на нерухоме управління місьмайно , відмінне від земель- кої ради
ної ділянки,як складової податку на майно на території
м. Гадяч у 2017 році”

22.06.2016

Рішення сесії міської ради Фінансове
«Про затвердження фіксова- управління місьних ставок єдиного податку кої ради
по групах підприємницької
діяльності, що здійснюється
на умовах спрощеної системи оподаткування на 2017

- землі
історикокультурного призначення
1%;
- землі іншого лісогосподарського
призначення
3%;
- землі транспорту 2%;
- землі зв’язку 3%;
- землі енергетики 12%.
Впорядковано сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
транспортного податку у відповідності до Податкового
кодексу України. Ставка податку для об”єктів житлової
та нежитлової нерухомості ,
що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб ,
встановлюється у розмірі 0,1
відсотка до розміру мінімальної з/п встановленої законом на 01 січня звітного (податкового ) року, за 1 кв.м.
бази оподаткування. Ставка
транспортного податку встановлюється на календарний
рік у розмірі 25000 грн. за
кожен легковий автомобіль,
що є об”єктом оподаткування.
Затверджено фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб –підприємців ,
які здійснюють підприємницьку діяльність по групах господарської діяльності . Для
першої групи платників єди-
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рік”

28.03.2017

№163

Рішення виконавчого комітету «Затвердити положення
про порядок розміщення телекомунікаційних
мереж,
мереж зв’язку та іншого
слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного
телебачення, супутникових
та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках
(гуртожитках), на опорах, що
належить до власності територіальної громади м.Гадяч

Відділ містобудування, архітектури, житлово комунального
господарства та
будівництва виконавчого комітету міської ради

20.07.2017

№511

Про внесення доповнень до Гадяцький історішення від 21.04.2016 №166 ико-краєзнавчий

Через рік
після набрання
чинності

раз на кожні три роки

Через 2 роки з дня

Раз на кожні три роки

ного податку в розмірі 10
відсотків від мінімальної з/п
встановленої законом на
01.01.2016р., для другої групи – 20 відсотків від мінімальної з/п на 01.01.2016р.
Положення регулює порядок
погодження розміщення та
надання
в
користування
місць для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання та
встановлення
додаткових
пристроїв (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних
антен,
антен
радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках та інших
об’єктах, що віднесені до
власності
територіальної
громади міста Гадяча, регулює правові відносини що
виникають у процесі розгляду питання щодо погодження, розміщення та прокладання
телекомунікаційних
мереж та встановлення додаткових
пристроїв
між
суб’єктами підприємницької
діяльності та комунальним
підприємством
«Гадячжитло», яке обслуговує житловий фонд.
Доповнено перелік платних
послуг, які надаються музе-
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«Про затвердження тарифів музей
на платні послуги, які надаються Гадяцьким історикокраєзнавчим музеєм»

набрання
чинності

23.11.2017

№744

Про затвердження тарифів на Гадяцька міська
послуги з вивезення та утилі- рада
зації твердих побутових відходів комунальному підприємству «Гадяч-житло»

Щоквартально

23.11.2017

№745

Про затвердження тарифів на Гадяцька міська
послуги по утриманню буди- рада
нків та прибудинкових територій комунальному підприємству «Гадяч-житло»

Щоквартально

єм: організація та проведення
туристичного маршруту «Гадяч-гетьманська
столиця»
60,00 грн.; організація та
проведення
туристичного
маршруту «Лесиними стежками» 50,00 грн.
Затверджено тарифи на послуги по вивезенню та утилізації твердих побутових відходів:
- для населення 132,97грн. за
1 куб.м.;
- норма накопичення для населення, яке мешкає в приватних будинках 0,1333
куб.м. в місяць на 1 чол.;
- для населення яке мешкає в
приватному секторі 17,72
грн. на 1 чол.;
- норма накопичення для населення, яке мешкає в багатоквартирних будинках (в
т.ч. ОСББ) 0,1083 куб.м. в
місяць на 1 чол.;
- для населення яке мешкає в
багатоквартирних будинках
(в т.ч. ОСББ) 14,40 грн. на
1 чол;
- для бюджетних організацій
139,87 грн. за 1 куб.м.;
- для інших споживачів –
167,10 грн. за 1 куб.м.
Затверджено тарифи на послуги по утриманню будинків
та прибудинкових територій
за 1 кв.м.:
- повністю благоустроєних
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3,47 грн.;
- без послуг двірника та без
освітлення місць загального
користування 2,52 грн.;
- без послуг двірника та з
освітленням місць загального
користування 2,90 грн.;
- благоустроєних, обладнаних прибудинковими тепловими лічильниками 3,52 грн.;
- одноповерхових житлових
будинків і в т.ч. неблагоустроєних 0,83 грн.;
- для інших споживачів (офіси, банки та ін..) 3,10 грн.
1

РА – регуляторний акт

