№ Дата
п\п прийняття
регулятор
ного акта

№
РА

1

12.08.2009

4

2

12.08.2009

4.1

3

12.08.2009

4.2

4

06.03.2012

12

5

06.03.2012

13

Перелік діючих регуляторних актів в Глобинському районі (станом на 01.04.2019)
Назва регуляторного акта
Розробник Дата проведення Короткий зміст РА (із зазначенням
РА
відстеження
конкретного
розміру,
ціни\тарифу,
результативності
місцевого податку та інше)
РА
повтор
періо
не
дичн
е
Пронозівська сільська рада
Про розгляд та затвердження Пронозівс 12.08.2010 12.08 Затвердження базової вартості одного
технічної документації з
ька
.2013 кв.метра земельних ділянок в
нормативної та грошової
сільська
12.08 с.Мозоліївка в розмірі 21,28 станом на
оцінки земельних ділянок
рада
.2016 01.01.2009 р.
с.Мозоліївка
Про розгляд та затвердження Пронозівс 12.08.2010 12.08 Затвердження базової вартості одного
технічної документації з
ька
.2013 кв.метра земельних ділянок в
нормативної та грошової
сільська
12.08 с.Пронозівка в розмірі 19,92 грн. станом
оцінки земельних ділянок
рада
.2016 на 01.01.2009 р.
с.Пронозівка
Про розгляд та затвердження Пронозівс 12.08.2010 12.08 Затвердження базової вартості одного
технічної документації з
ька
.2013 кв.метра земельних ділянок в с.Кагамлик
нормативної та грошової
сільська
12.08 в розмірі 21,12 грн. станом на 01.01.2009
оцінки земельних ділянок
рада
.2016 р
с.Кагамлик
Про розгляд та затвердження Пронозівс 06.03.2013 01.03 Затвердження базової вартості одного
технічної документації з
ька
.2016 кв.метра земельних ділянок в
нормативної грошової
сільська
с.Шушвалівка в розмірі 36.1 . грн.
оцінки земель с.Шушвалівка рада
станом на 01.01.2011 р
Про розгляд та затвердження Пронозівс 06.03.2013 01.03 Затвердження базової вартості одного
технічної документації з
ька
.2016 кв.метра земельних ділянок в с.Васьківка

6

06.11.2012

15

7

06.11.2012

17

8

25.09.2015

24

9

23.04. 2014

22

10 24.12.2015

25

нормативної грошової
оцінки земель с.Васьківка
Про затвердження Правил
утримання домашніх тварин
у селах Пронозівської
сільської ради(с.Кагамлик,
с.Васьківка, с.Пронозівка,
с.Мозоліївка,
С.Шушвалівка)
Про затвердження Правил з
питань додержання тиші у
громадських місцях в
населених пунктах
Пронозівської сільської ради
Про затвердження
Положення про квартирний
облік при виконкомі
Пронозівської сільської ради

сільська
рада
Пронозівс
ька
сільська
рада

06.11.2013

в розмірі 37.82 грн. станом на 01.01.2011
р
01.11 Врегулювання відносин у сфері
.2016 поводження, утримання, використання
домашніх тварин на території населених
пунктів Пронозівської сільської ради

Пронозівс
ька
сільська
рада

06.11.2013

01.11 Забезпечення прав та законних інтересів
.2016 громадян щодо дотримання тиші на
захищених об»єктах та інших місцях
громадського користування.

Пронозівс
ька
сільська
рада

25.09.2016

Про затвердження
Положення про громадське
пасовище

Пронозівс
ька
сільська
рада

23.04.2015

Реалізація державної політики з питань
забезпечення житлом жителів
територіальної громади, які цього
потребують; врегулювання процедури
постановки на квартирний облік та
ведення обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов
02.04 Регулювання земельних відносин щодо
.2018 спільного використання пасовища
власниками худоби; наповнення бюджету
сільської ради.

Про затвердження розміру
плати за копіювання або
друк документів за запитом
на інформацію

Виконавч 24.12.2016
ий комітет
Пронозівс
ької

Затвердження плати за копіювання та
друк документів за запитом на
інформацію,зменшення термінів надання
інформації, розширення матеріально-

сільської
ради
Про затвердження Програми Виконавч 06.11.2013
(план заходів) з благоустрою ий комітет
населених пунктів
Пронозівс
Пронозівської сільської ради ької
на 2012-2015 роки
сільської
ради
Про встановлення ставок
Виконавч Термін не
єдиного податку для
ий комітет настав
фізичних осіб-підприємців
Пронозівс
по Пронозівській сільській
ької
раді.
сільської
ради

технічної бази для надання доступу до
публічної інформації.
01.11 Виконання заходів по утриманню доріг,
.2016 утриманню зелених насаджень.

Термін не
настав

Терм Ставка податків для різних видів об»єктів
ін не житлової нерухомості, що перебувають у
наста власності фізичних та юридичних осіб
в

Термін не
настав

Терм
ін не Ставка податку при реалізації суб»єктами
наста господарювання роздрібної торгівлі
в
підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків
від вартості

11 06.11.2012

14

12 23.06.2017

29

13 23.06.2017

32

Про затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки по
Пронозівській сільській раді.

14 23.06.2017

31

15 23.06.2017

32

Про встановлення ставки
податку при реалізації
суб»єктами господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
території Пронозівської
сільської ради.
Про встановлення ставки
податку на майно (в частині
транспортного податку) на

Виконавч
ий комітет
Пронозівс
ької
сільської
ради
Виконавч
ий комітет
Пронозівс
ької
сільської
ради

Виконавч Термін не
ий комітет настав
Пронозівс
ької

Терм
ін не
наста
в

Терм
ін не
наста
в

Встановлення ставок єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців по
класифікації видів економічної діяльності
за календарний місяць

Ставка податку на майно (в частині
транспортного податку), яка вноситься за
місцем реєстрації автомобіля до бюджету
сільської ради

16 23.06.2017

30

17 23.06.2017

33

18 16.02.2018

34

19 26.10.2018

35

території Пронозівської
сільської ради
Про затвердження
Положення про туристичний
збір на території
Пронозівської сільської ради

Про затвердження
Положення про справляння
плати за землю, як складової
податку на майно на
території Пронозівської
сільської ради.
Про порядок
функціонування та
утримання кладовищ на
території Пронозівської
сільської ради
Про
затвердження
Положення про порядок
продажу земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення,
на
яких
розміщені
об»єкти
нерухомого майна,
в
адміністративних межах сіл
Васьківка,
Кагамлик,
Мозоліївка,Пронозівка,Шуш
валівка
Пронозівської
сільської ради.

сільської
ради
Виконавч
ий комітет
Пронозівс
ької
сільської
ради
Виконавч
ий комітет
Пронозівс
ької
сільської
ради
Виконавч
ий комітет
Пронозівс
ької
сільської
ради
Виконавч
ий комітет
Пронозівс
ької
сільської
ради

Термін не
настав

Терм Встановлення туристичного зборуін не місцевого збору, кошти від якого
наста зараховуються до місцевого бюджету
в

Термін не
настав

Терм
ін не
наста
в

Термін не
настав

Терм Затвердження порядку функціонування та
ін не утримання кладовищ на території
наста Пронозівської сільської ради
в

Термін не
настав

Терм
ін не
наста
в

Затвердження середньої ставки
земельного податку земель в межах
населених несільсгосподарського
призначення пунктів на 2018 рік

Встановлений порядок здійснення викупу
земельних ділянок, збільшення дохідної
частини сільського бюджету, направлення
додаткових коштів на благоустрій
населених пунктів сільської ради

20 05.12.2018

36

Про створення
Пронозівської пожежнорятувальної служби

Виконавч Термін не
ий комітет настав
Пронозівс
ької
сільської
ради

Терм
ін не
наста
в

Направлений на запобігання виникненню
пожеж та захист життя і здоров’я людей на
небезпечних у пожежному відношенні
об’єктах
і
прилеглих
територіях,
рятування
матеріальних
цінностей,
довкілля від впливу небезпечних чинників
пожежі.

Куп’єватівська сільська рада

1

13.07.2017

2

13.07.2017

3

13.07.2017

4

13.07.2017

5

13.07.2017

Положення про справляння
плати за землю, як складової
податку на майно
Про встановлення ставки
податку при реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки
Про встановлення ставки
податку на майно (в частині
транспортного податку)
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців

Сільська
рада
Сільська
рада

Затверджено Положення про справляння
плати за землю, як складову податку на
майно
5% від вартості

Сільська
рада

Житловий будинок – 0.01%. нежитлова
нерухомість -1%

Сільська
рада

0,5% до бази справляння збору

Сільська
рада

1 група – 10% мзп. 2 група – 20% мзп

Сільська
Про затвердження
Положення про туристичний рада
збір
Про затвердження ставок
Сільська
земельного податку на 2018 рада
рік
Землянківська сільська рада
Внесення змін до рішення 9 Землянків
сесії 7 скликання «Про
ська
встановлення норм
сільська
харчування в дошкільному
рада
дитячому закладі» від
23.12.2016

0,5% до бази справляння збору

6

13.07.2017

7

13.07.2017

1

22.12.2017

2

13.07.2017

Про встановлення ставки
податку на майно) в
частині транспортного
податку) на території
Землянківської сільської
ради

Землянків
ська
сільська
рада

Встановлена ставка податку в розмірі
25000грн. за 1 лег.автомоб.,який
використ. до5 р. і має об’єм циліндр.
двигуна понад 3 куб.см.

3

13.07.2017

Про затвердження
Положення про справляння
плати за землю, як складової податку на майно на

Землянків
ська
сільська
рада

Встановлені ставки земельного податку
на земельні ділянки у % від
нормативної
грошової оцінки землі :

Затвердженні ставки земельного податку

Норма харчування в ДНЗ - 28 грн/день
батьківська плата в розмірі 11,2 грн/день

території Землянківської
сільської ради

Про затвердження
Положення про туристичний збір на території
Землянківської с/ради

Землянків
ська
сільська
рада

4

13.07.2017

5

22.12.2013

6

13.07.2017

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб- підприємців
по Землянківській с/раді

Землянків
ська
сільська
рада

7

13.07.2017

Про затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

Землянків
ська
сільська
рада

Про розгляд та затвердження
522\2 технічної документації з
013 нормативно-грошової оцінки
земель с.Землянки,
Радалівка,Малинівка,Корещина

Землянків 18.11.2014
ська
сільська
рада

землі житлової забудови -0,03%;
землі комерційного використання -1%;
землі технічної інфраструктури -1% ;
землі промисловості -1% ;
землі громадського призначення -1%;
рілля -0,5% ; багаторічні насадження0,03%; пасовища -3%; сіножаті-3%
Встановити ставку збору у розмірі 0,5
відсотка до бази справляння збору

15.11.2 Затверджена базова вартість
017
1 кв.м. земель по с.Радалівка –
44,82 грн. , 1кв.м.земель по с.Землянки45.08 грн., 1кв.м.
с.Малинівка -43,44 грн. 1кв.м.
с.Корещина -33,76 грн.
Встановити ставки єдиного податку для
фізичних осіб –підприємців першої
групи -10% від мінімал. з/плати для
фізичних осіб –підприємців другої
групи-20% від мінімал. з/плати
Житлові будівлі – 0,01% мзп, нежитлові
будівлі – 1% мзп

8

Про внесення змін до
рішення 20 позачергової
сесії 7 скликання від
27.06.2018 «Про
затвердження про
справляння плати за землю
як складової податку на
майно на території
Землянківської сільської
ради на 2019 рік

06.12.2018

Землянків
ська
сільська
рада

Змінена ставка земельного податку на
землі товарного виробництва – 0,75% від
грошової оцінки землі.

Бугаївська сільська рада
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підприємців
Про встановлення ставок
земельного податку на 2018
рік

Бугаївська
сільська
рада
Бугаївська
сільська
рада

1

01.06.2017

4

2

01.06.2017

5

3

18.02.2013

4

Про затвердження правил
Бугаївська 09.02.2015
утримання домашніх тварин. сільська
рада

4

18.02.2013

3

Про затвердження правил
благоустрою Бугаївської
сільської ради

Бугаївська 09.02.2015
сільська
рада

Перша група - 10% розміру мін.зарплати,
друга група – 20% розміру мін.зарплати
Житлова забудова - 207,06 грн / га;
підсобне господарство (рілля) - 30,55 грн
/ га;
сіножаття, пасовища - 4,66 грн / га;
7,8 грн / га - багаторічні насадження;
для комерційного використання 17254,9 грн /га;
рілля - земельні (паї) 136,09 грн / га
05.02.2 Врегулювання відносин у сфері
поводження, утримання, використання
018
домашніх тварин на території населених
пунктів сільської ради
05.02.2 Затверджені правила благоустрою
018

5

01.06.2017

9

6

01.06.2017

10

7

01.06.2017

6

8

01.06.2017

7

9

01.06.2017

8

10 29.12.2014

3

1

8

27.12.2012

Про затвердження
Бугаївська
0.01% мзп
Положення про податок на
сільська
нерухоме майно відмінне від рада
земельної ділянки на
території Бугаївської
сільської ради
Про затвердження
Бугаївська
0,5% до бази справляння збору
Положення про туристичний сільська
збір
рада
Про встановлення ставки
Бугаївська
25000 грн.
податку на майно в частині
сільська
транспортного податку
рада
Про встановлення ставки
Бугаївська
5% від вартості
податку при реалізації
сільська
суб’єктами господарювання рада
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Про затвердження
Бугаївська
Затверджено Положення про справляння
Положення про справляння
сільська
плати за землю, як складової плати на
плати за землю, як складової рада
майно
плати на майно
Про розгляд та затвердження Бугаївська 23.12.2016
55,26 грн\1 кв.м.
технічної документації з
сільська
нормативно-грошової оцінки рада
земельних ділянок с.Бугаївка
Зубанівська сільська рада
Про затвердження технічної Зубанівсь 02.12.2014 01.12.2 Затвердження базової вартості 1 кв.м
документації з нормативної ка
017
землі с.Зубані в розмірі 42,76 грн станом
грошової оцінки земель
сільська
на 01.01.2011 року
с.Зубані
рада

2

27.12.2012

9

3

19.04.2013

10

4

19.04.2013

11

5

22.07.2013

12

6

06.07.2017

20

7

06.07.2017
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Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
с.Романівки
Про затвердження Правил
благоустрою
території
населених пунктів сільської
ради, Правил дотримання
тиші в громадських місцях
населених пунктів сільської
ради та правил утримання
домашніх
тварин
на
території
Зубанівської
сільської ради
Про
пайову
участь
замовників
у
розвитку
інфраструктури
сіл
Зубанівської сільської ради
Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
с.Руда
Про встановлення ставки
податку
при
реалізації
суб»єктами господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних
товарів
на
території
Зубанівської
сільської ради
Про встановлення ставки
податку на майно (в частині

Зубанівсь
ка
сільська
рада
Зубанівсь
ка
сільська
рада

02.12.2014

01.12.2 Затвердження базової вартості 1 кв.м
017
земель с.Романівка в розмірі 39.92 грн
станом на 01.01.2011 року

13.04.2015

02.04.2 Виконання заходів по утриманню доріг,
018
зелених
насаджень,
врегулювання
відносин у сфері поводження, утримання
, використання домашніх тварин на
території ради. Забезпечення прав та
законних інтересів громадян щодо
дотримання тиші на захищених об’єктах
та
інших
місцях
громадського
користування.

Зубанівсь
ка
сільська
рада
Зубанівсь
ка
сільська
рада
Зубанівсь
ка
сільська
рада

13.04.2015

02.04.2 Пайова участь замовників у розвитку
018
інфраструктури сіл
Зубанівської
сільської ради. Розмір податку – 1-10%

20.07.2015

16.07.2 Затвердження базової вартості 1 кв.м
018
земель с.Руда в розмірі 29.18 грн станом
на 01.01.2013 року

-

-

Встановити ставку податку при реалізації
суб»єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакзизних товарів у розмірі 5
відсотків від вартості (з податком на
додану вартість)

Зубанівсь
ка

-

-

Встановити ставку податку на майно (в
частині транспортного податку) у розмірі

транспортного податку) на сільська
території
Зубанівської рада
сільської ради

8

06.07.2017
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Про
затвердження
Положення про туристичний
збір
на
території
Зубанівської сільської ради

Зубанівсь
ка
сільська
рада

-

-

25000 грн на календарний рік за один
легковий
автомобіль,
який
використовується до 5 років і має об»єм
циліндрів двигуна понад 3000 кубічних
сантиметрів.
Ставка встановлюється у розмірі 0,5
відсотка до бази справляння збору ( база
справляння є вартість усього періоду
проживання (ночівлі) в місцях,
визначених п.5.1 Положення, за
вирахуванням податку на додану
вартість).
П.5.1 Положення:
Згідно зрішенням Зубанівської сільської
ради справляння збору може
здійснюватись:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів,
мотелів, гуртожитків для приїжджих
та іншими закладами готельного
типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими
організаціями, які направляють
неорганізованих осіб на поселення у
будинки (квартири), що належать
фізичним особам на праві власності
або на праві користування за
договором найму;
в) юридичними
особами
або
фізичними особами підприємцями, які
уповноважуються
сільською
радою

06.07.2017

23

Про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних осіб-підприємців
по Зубанівській сільській
раді

Зубанівсь
ка
сільська
рада

-

-

10 06.07.2017

24

Про
затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне від
земельної
ділянки
по
Зубанівській сільській раді

Зубанівсь
ка
сільська
рада

-

-

9

справляти збір на умовах договору,
укладеного з сільською радою.
Для платників 1 групи- 10 відсотків від
розміру мінім.зарплати, встановленої
законом на 1 січня податкового року,
для платників 2 групи за кведами 2010:
01.11; 01.19; 01.28; 01.63;01.50; 01.61;
01.62; 45.32; 47; 49.41; 52.10; 86.23 – 10
відсотків, по всіх інших кведах - 20
відсотків від розміру мінім.зарплати,
встановленої законом на 1 січня
податкового року
1. Об’єкт житлової та нежитлової
нерухомості,
в тому числі його частка
(крім об'єктів визначених ч.2 п.2 ст. 266
ПКУ)
.Житловий
будинок

будівля
капітального
типу,
споруджена
з
дотриманням
вимог,
встановлених
законом, іншими нормативно-правовими
актами, і призначена для постійного у ній
проживання.
Житлові
будинки
поділяються
на
житлові
будинки
садибного типу та житлові будинки
квартирного типу різної поверховості.
Житловий будинок садибного типу 
житловий будинок, розташований на
окремій
земельній
ділянці,
який
складається із житлових та допоміжних
(нежитлових) приміщень-0,01%

Прибудова до житлового будинку 
частина будинку, розташована поза
контуром його капітальних зовнішніх
стін, і яка має з основною частиною
будинку одну (або більше) спільну
капітальну стіну-0,01%
Квартира  ізольоване помешкання в
житловому будинку, призначене та
придатне для постійного у ньому
проживання-0,01%
Котедж  одно-, півтораповерховий
будинок невеликої житлової площі для
постійного чи тимчасового проживання з
присадибною ділянкою-0,01%
Кімнати у багатосімейних (комунальних)
квартирах  ізольовані помешкання в
квартирі, в якій мешкають двоє чи більше
квартиронаймачів-0,01%
Садовий будинок  будинок для літнього
(сезонного) використання, який в
питаннях нормування площі забудови,
зовнішніх конструкцій та інженерного
обладнання не відповідає нормативам,
установленим для житлових будинків0,01%
Дачний будинок  житловий будинок для
використання протягом року з метою
позаміського відпочинку"-0,01%
2.
Об’єкти
нежитлової
нерухомості  будівлі, приміщення, що

не
віднесені
відповідно
до
законодавства до житлового фонду
(крім об'єктів визначених ч.2 п.2 ст. 266
ПКУ)
Будівлі готельні  готелі, мотелі,
кемпінги, пансіонати, ресторани та бари,
туристичні бази, гірські притулки, табори
для відпочинку, будинки відпочинку-1%
Будівлі офісні  будівлі фінансового
обслуговування,
адміністративнопобутові будівлі, будівлі для конторських
та адміністративних цілей-0,01%
Будівлі торговельні  торгові центри,
універмаги, магазини, криті ринки,
павільйони та зали для ярмарків, станції
технічного обслуговування автомобілів,
їдальні, кафе, закусочні, бази та склади
підприємств торгівлі й громадського
харчування,
будівлі
підприємств
побутового обслуговування-0,1%
Гаражі  гаражі (наземні й підземні) та
криті автомобільні стоянки-1%
Будівлі промислові та склади-0,1%
Будівлі для публічних виступів (казино,
ігорні будинки)-1%
Господарські (присадибні) будівлі 
допоміжні (нежитлові) приміщення, до
яких належать сараї, хліви, гаражі, літні
кухні, майстерні, вбиральні, погреби,

навіси,
котельні,
бойлерні,
трансформаторні підстанції тощо-0,01%
11 06.07.2017
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Про
затвердження
Положення про справляння
плати за землю, як складової
податку на майно на
території
Зубанівської
сільської ради

Зубанівсь
ка
сільська
рада

-

-

Інші будівлі-0,1%
Середня ставка земельного податку
земель несільськогосподарського
призначенн в межах населених пунктів
Зубанівської сільської ради на 2018 рік,
згідно економіко-планувальних зон
(додаток 1) у % від нормативної
грошової оцінки
землі, грн/га:
На Ек Зе Зе Зе Зе Зе
сел оно млі млі млі млі млі
ени мік жи ко тех про гро
й
о- тло ме ніч ми ма
пу пла вої рці ної сло дсь
нкт нув заб йн інф вос ког
аль удо ого рас ті
о
на ви вик тру 1% пр
зон 0,0 ори кту
изн
а
3% ста ри1
аче
ння %
ння
1%
1%
Зуб
243 202 527 567
,38 81, 2,3
8,3
ані
13 3
5
Ро 1
243 202 526 567
,08 58, 6,6
2,6
ма
нів
36 4
4
ка

Ро
ма
нів
ка
Ро
ма
нів
ка
Ру
да

2

213 ,56

462 7,2
8

498
2,0
5

3

195 ,39

423 2,6
6

455
8,9
9

166 138 ,08 40,
12

-

-

Середня ставка земельного податку
земель сільськогосподарського
призначення в межах населених пунктів
на 2018 рік, у % від нормативної
грошової оцінки землі, грн./га:
Насе Рілля Багат Пасо Сіно
лени 0,3% орічн вища жаті
й
і
0,3% 0,3%
пунк
насад
т
женн
я
0,3%
Зуба 87,11 24,47 22,42 26,28
ні
Рома 85,73 39,45 17,60 25,44
нівка
Руда 106,5 46,41 22,85 26,71
2

За земельні ділянки, які перебувають у
постійному користуванні суб»єктів
господарювання (крім державної та
комунальної власності), ставка податку
встановлюється в розмірі 3 відсотків від
нормативної грошової оцінки.
За земельні ділянки
несільськогосподарських угідь,
розташованих за межами населених
пунктів, нормативно-грошову оцінку
яких не проведено, ставка податку
встановлюється в розмірі 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по області.
За земельні ділянки
сільськогосподарських угідь (рілля,
сіножаті, пасовища), розташованих за
межами населених пунктів, ставка
податку встановлюється в розмірі 0,3
відсотка від їх нормативної грошової
оцінки.
Від сплати податку звільняються:
-інваліди 1 і 2 групи,
-фізичні особи, які виховують 3 і більше
дітей віком до 18 років,
-пенсіонери за віком,
-ветерани війни та особи, на яких
поширюється дія ЗУ «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»,

-фізичні особи, які постраждали від
Чорнобильської АЕС
Звільнення від сплати податку за
земельні ділянки, передбачене для
відповідної категорії осіб:
-для ведення особистого селянського
господарства-у розмірі не більш як 2
гектари
-для будівництва та обслуговування
житл.буд.і споруд- не більш як 0,25
гектари,
- для індивідуального дачного
будівництва- не більш як 0,10 га,
-для буд.індивідуальних гаражів-не
більш як 0,01 га,
- для ведення садівництва- не більш як
0,12 га.
Відсплати податку звільняються на
період дії єдиного податку четвертої
групи власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв) за умови передачі
земельних ділянок в оренду платнику
фіксованого сільськогосподарського
податку.
1

20.10.2014

-

Кринківська сільська рада
Про затвердження тарифів
Кринківсь 03.10.2016
на послуги на
ка
водопостачання, по
сільська
вивезенню рідких побутових рада
відходів, що надаються
Великокринківським ККП

Затвердити тарифи на водопостачання
з 20.11.2014 року:
- для населення 6 грн 70 коп.;
- для бюджетних організацій
7 грн 25 коп.;
- для інших організацій 13 грн 50 коп.;

2

30.12.2011

-

3

19.09.2012

-

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців в
зв’язку з веденням в дію
Закону України « Про
внесення змін до
Податкового Кодексу
України та деяких інших
законодавчих актів України
щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та
звітності № 4014-УІ від
04.11.2011 року
Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
населених пунктів
Кринківської сільської ради

Кринківсь
ка
сільська
рада

19.12.2013

Кринківсь
ка
сільська
рада

19.09.2014

- по вивезенню рідких побутових
відходів – 47,59 грн.\1 куб.м.
12.12.2 Встановити ставки єдиного податку з 1
016
січня 2012 року а саме:- для першої
групи фізичних осіб-підприємців-10
відсотків(%) від мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
звітного ( податкового) року ( додаток
№1);
- для другої групи фізичних осібпідприємців – 20 відсотків (%) від
мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня звітного
( податкового) року ( додаток №2).
08.09.2 Затвердити технічну документацію з
017
нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів Кринківської сільської
ради Глобинського району Полтавської
області.
Грошова оцінка земель по селі Великі
Кринки:
Землі комерц.вик-ня:
1ЕПЗ- -141,6;2ЕПЗ-153,4; 3ЕПЗ-175,53;
4ЕПЗ-147,5; 5ЕПЗ-132,28;
Землі промисловості:
1ЕПЗ-67,97;2ЕПЗ-73,63;3ЕПЗ84,25;4ЕПЗ-70,8;5ЕПЗ-63,01;
Землі житлової забудови:1ЕПЗ56,64;2ЕПЗ-61,36;3ЕПЗ-70,21;4ЕПЗ59;5ЕПЗ-52,51

Землі громад.призн: 1ЕПЗ-39,65;2ЕПЗ42,95;3ЕПЗ-49;15 4ЕПЗ-41,3;5ЕПЗ-36,76
Землі інфраструктури
1ЕПЗ-36,82;2ЕПЗ-39,88;3ЕПЗ45,64;4ЕПЗ-38,35;5ЕПЗ-34,13
Інші землі Кф=0,5:
1ЕПЗ-28,32;2ЕПЗ-30,68;3ЕПЗ35,11;4ЕПЗ-29,5;5ЕПЗ-26,26
Кф0,1: 1ЕПЗ-5,66;2ЕПЗ-6,14;3ЕПЗ7,02;4ЕПЗ-5,9;5ЕПЗ-5,25
Грошова оцінка по с.В.Долина
Землі комерц.вик-ня:
1ЕПЗ- -116,93;2ЕПЗ-150,13; 3ЕПЗ163,13;
Землі промисловості:
1ЕПЗ-56,12;2ЕПЗ-72,06;3ЕПЗ-78,3;
Землі житлової забудови:1ЕПЗ46,77;2ЕПЗ-60,05;3ЕПЗ-65,25;
Землі громад.призн: 1ЕПЗ-32,74;2ЕПЗ42,04;3ЕПЗ-45;68;
Землі інфраструктури
1ЕПЗ-30,4;2ЕПЗ-39,03;3ЕПЗ-42,41;
Інші землі Кф=0,5:
1ЕПЗ-23,39;2ЕПЗ-30,03;3ЕПЗ-32,63;
Кф=0,1: 1ЕПЗ-4,68;2ЕПЗ-6,01;3ЕПЗ-6,53;
Грошова оцінка с.Степове
Землі комерц.вик-ня:1ЕПЗ- 99, 4;
Землі промисловості:1ЕПЗ-47,71;
Землі житлової забудови:1ЕПЗ-39,76;
Землі громад.призн: 1ЕПЗ-27,83;
Землі інфраструктури:1ЕПЗ-25,84;

Інші землі Кф=0,5:1ЕПЗ-19,88;
Кф=0,1: 1ЕПЗ-3,98;
Грошова оцінка с.Сіренки
Землі комерц.вик-ня:1ЕПЗ- 99, 25;
Землі промисловості:1ЕПЗ-47,64;
Землі житлової забудови:1ЕПЗ-39,7;
Землі громад.призн: 1ЕПЗ-27,79;
Землі інфраструктури:1ЕПЗ-25,81;
Інші землі Кф=0,5:1ЕПЗ-19,85;
Кф=0,1: 1ЕПЗ-3,97;
Грошова оцінка с.Шевченки
Землі комерц.вик-ня:1ЕПЗ- 95, 85;
Землі промисловості:1ЕПЗ-46,01;
Землі житлової забудови:1ЕПЗ-38,34;
Землі громад.призн: 1ЕПЗ-26,84;
Землі інфраструктури:1ЕПЗ-24,92;
Інші землі Кф=0,5:1ЕПЗ-19,17;
Кф=0,1: 1ЕПЗ-3,83;
Ввести в дію нормативну грошову оцінку
населених пунктів з 19.10.2012.(Рішення
набуло чинності з 01.01.2014)
1.

24.01.2012

6

2.

24.01.2012

7

Броварківська сільська рада
Про розгляд та
Броварків 24.01.2013 15.01.2 Затвердження базової вартості одного
016
затвердження технічної
ська
кв.метра земельних ділянок в с. Броварки
документації з нормативно
сільська
в розрізі 46,88 грн.. станом на 01.01.2011
грошової оцінки земель
рада
с.Броварки
Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативно

Броварків
ська

24.01.2013

15.01.2 Затвердження базової вартості одного
016
кв.метра земельних ділянок в с.

грошової оцінки земель с.
Кирияківка

сільська
рада

Кирияківка в розрізі 45,70 грн.. станом
на 01.01.2011

3.

24.01.2012

8

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативно
грошової оцінки земель д с.
Петрашівка

Броварків
ська
сільська
рада

24.01.2013

15.01.2 Затвердження базової вартості одного
кв.метра земельних ділянок в с.
016
Кирияківка в розрізі 41,32 грн.. станом
на 01.01.2011

4.

24.01.2012

9

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативно
грошової оцінки земель
с. Пелехівщина

Броварків
ська
сільська
рада

24.01.2013

15.01.2 Затвердження базової вартості одного
016
кв.метра земельних ділянок в с.
Кирияківка в розрізі 35,40 грн.. станом
на 01.01.2011

5.

27.12.2012

11

23.12.2 Виконання заходів по дотриманню
016
правил благоустрою населених пунктів
Броварківської сільської ради

27.12.2012

12

Броварків
ська
сільська
рада
Броварків
ська
сільська
рада

27.12.2013

6.

27.12.2013

23.12.2 Забезпечення прав та законних інтересів
016
громадян щодо дотримання тиші в
місцях громадського користування.

7.

27.12.2012

13

Про затвердження Правил
благоустрою території
Броварківської сільської
ради
Про затвердження Правил
дотримання тиші в
громадських місцях в
населених пунктах
Броварківської сільської
ради.
Правила утримання
домашніх тварин у
населених пунктах
Броварківської сільської
ради

Броварків
ська
сільська
рада

27.12.2013 23.12.2 Врегулювання відносин у сфері
016
утримання домашніх тварин на території
Броварківської сільської ради.

8

13.07.2017

8

Про встановлення податку
на майно в частині плати за
землю на території
Броварківської сільської
ради

Виконавч Термін не
ий комітет настав
Броварків
ської
сільської
ради

9

13.07.2017

8

Про затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

10 13.07.2017

10

Про встановлення ставки
податку на майно (в частині
транспортного податку) на
території Броварківської
сільської ради.

Виконавч
ий комітет
Броварків
ської
сільської
ради
Виконавч
ий комітет
Броварків
ської
сільської
ради

11 13.07.2017

11

Про встановлення ставки
податку при реалізації
суб’єктів господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
території Броварківської
сільської ради

Термін не
настав

Термін не
настав

Виконавч Термін не
ий комітет настав
Броварків
ської
сільської
ради

Термін Ставки земельного податку на 2018 рік в
розрізі населених пустів Броварківської
не
настав сільської ради на земельні ділянки в
межах сіл: Броварки, Кирияківка,
Петрашівка, Пелехівщина ( з
урахуванням коефіцієнта інфляції
визначеному у відповідності до діючого
законодавства).
Термін Згідно діючих норм «Податкового
не
кодексу та Ставок на нерухоме майно,
настав відмінне від земельної ділянки: об’єкти
житлової нерухомості 0,1%, об’єкти
нежитлової нерухомості, що не віднесені
до житлового фонду – 1%, 0,5%, 0,01%
Термін Встановити ставку податку на майно ( в
не
частині транспортного податку) у розмірі
настав 25000 грн. на календарний рік за 1
легковий автомобіль, з року випуску
якого минуло не більше 5 років включно
та середньоринкова вартість якого
становить понад 750 розмірів мінімальної
заробітної плати встановленої законом на
1 січня податково звітного року.
Термін Встановити з 01.07.2018 ставку податку
не
при
реалізації
суб’єктами
настав господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків
від вартості (з податком на додану
вартість).

12 13.07.2017

12

13 13.07.2017

13

1

28.03.2012

2

28.03.2012

3

28.03.2012

4

28.12.2012

Про затвердження
Положення про
туристичний збір на
території Броварківської
сільської ради

Виконавч Термін не
ий комітет настав
Броварків
ської
сільської
ради
Про встановлення ставок
Виконавч Термін не
єдиного податку для
ий комітет настав
фізичних осіб – підприємців Броварків
по Броварківській сільській ської
раді.
сільської
ради
Святилівська сільська рада
Про розгляд та затвердження Святилівс 28.03.2013
технічної документації з
ька
нормативно-грошової оцінки сільська
земель с.Святилівка
рада
Про розгляд та затвердження Святилівс 28.03.2013
технічної документації з
ька
нормативно-грошової оцінки сільська
земель с.Липове
рада
Про розгляд та затвердження Святилівс 28.03.2013
технічної документації з
ька
нормативно-грошової оцінки сільська
земель с.Проценки
рада
Про затвердження
Святилівс 30.12.2013
Правил благоустрою
ька
території населених пунктів сільська
сільської ради, Правил
рада
дотримання тиші в
громадських місцях

Термін Встановлення ставок податку у розмірі 1
не
відсотка до бази справляння збору згідно
настав Положення про туристичний збір
розробленого на основі Податкового
кодексу.
Термін Згідно ставок єдиного податку
для
не
фізичних осіб – підприємців по
настав класифікації видів економічної діяльності
за календарний місяць у розмірах згідно з
додатком.

24.03.2 Затвердження базової вартості 1 кв.м
016
земель с. Святилівка в розмірі – 51,84
грн станом на 28.03.2012 року.
24.03.2 Затвердження базової вартості 1 кв.м
016
земель с. Липове в розмірі – 46,06 грн
станом на 28.03.2012 року.
24.03.2 Затвердження базової вартості 1 кв.м
016
земель с. Проценки в розмірі – 30,08 грн
станом на 28.03.2012 року.
23.12.2 Нормативно –правові акти, якими
016
регламентується порядок благоустрою та
утримання території об’єктів
благоустрою і території населених
пунктів сільської ради , забезпечення
прав та законних інтересів громадян

населених пунктів сільської
ради та Правил утримання
домашніх тварин на
території Святилівської
сільської ради

5

26.06.2013

6

26.06.2013

7

30.12.2013

8

12.07.2017

Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно-грошової оцінки
земель с.Струтенівка
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно-грошової оцінки
земель с.Крива Руда
Про затвердження Порядку
передачі в оренду майна, що
знаходиться у комунальній
власності громади

Святилівс
ька
сільська
рада
Святилівс
ька
сільська
рада
Святилівс
ька
сільська
рада

26.06.2014

Рішення сільської ради «Про
затвердження Положення
про податок на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки»

Святилівс
ька
сільська
рада

щодо дотримання тиші на захищених
об’єктах та інших місцях громадського
користування, врегулювання відносин у
сфері поводження , утримання ,
використання домашніх тварин на
території населених пунктів
Святилівської сільської ради.
20.06.2 Базова вартість 1 кв.м. землі 31,8 грн.
017

26.06.2014

20.06.2 Базова вартість 1 кв.м. землі 29,04 грн.
017

30.12.2014

11.12.2 Визначений Порядок вирішення питань
щодо передачі в оренду майна , що
017
знаходиться у комунальній власності
сільської громади

-

-

Ставки податку за 1 кв. м житлової
площі для квартир житлова площа яких
перевищує 60 кв.м. та житлових
будинків житлова площа яких
перевищує 120 кв.м. становить – 0,1
відсоток мінімальної заробітної плати,
готелі – 1%, турбази-0,5%, Будівлі
офісні-0,5%,будівлі торгівельні -0,5%,
гаражі-0.5%, склади- 0,3%, господарські
присадибні будівлі -0.01%, інші будівлі
нежитлової нерухомості – 0.5 %.

9

12.07.2017

10 12.07.2017

11 12.07.2017

12 12.07.2017

13 12.07.2017

Рішення сільської ради «Про
затвердження Положення
про туристичний збір на
території Святилівської
сільської ради»
Рішення сільської ради «Про
встановлення ставки податку
на майно (в частині
транспортного податку) на
території Святилівської
сільської ради»
Рішення сільської ради «Про
встановлення ставки
податку при реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
території Святилівської
сільської ради»
Рішення сільської ради «Про
встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осібпідприємців по
Святилівській сільській
раді»

Святилівс
ька
сільська
рада

-

-

1% до вартості усього періоду
проживання за вирахуванням ПДВ

Святилівс
ька
сільська
рада

-

-

Ставка податку становить 25000 тис .грн.
на календарний рік за один легковий
автомобіль який використовується до 5ти років та має середньоринкову вартість
понад 375 розмірів мін.з\п

Святилівс
ька
сільська
рада

-

-

5% від вартості з ПДВ

Святилівс
ька
сільська
рада

-

-

Рішення сільської ради «Про
встановлення податку на
майно в частині плати за
землю на території

Святилівс
ька
сільська
рада

-

-

На території Святилівської сільської
ради для платників 1 групи – 10 відсотків
від мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 01 січня
податкового року, для платників 2 групи10 відсотків від мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 01 січня
податкового року.
Середня ставка земельного податку
земель сільськогосподарського та
несільськогосподарського призначення
по Святилівській сільській раді в розрізі

Святилівської сільської
ради»

1

18.10.2006

24

2

07.02.2007

24

3

06.06.2007

24

населених пунктів у процентному
відношенні від нормативної грошової
оцінки землі з урахуванням коефіцієнта
інфляції визначеному у відповідності до
діючого законодавства :
Житлова забудова – 0,03%
Комерційне використання- 1%
Рілля-0.3%
Багаторічні насадження – 0,3%
Пасовища- 0,3%
Сіножаті – 0,3%
Землі громадського призначення- 1%
Землі промисловості -1 %

Градизька селищна рада
Порядок визначення розміру виконавчи 23.07.2008
плати за право тимчасового й комітет
використання місць (для
Градизько
розташування об’єктів
ї селищної
зовнішньої реклами), які
ради
перебувають у комунальній
власності територіальної
громади селища Градизьк
Правила торгівлі на ринках
виконавчи 23.07.2008
на території Градизької
й комітет
селищної ради
Градизько
ї селищної
ради
Порядок розміщення
об’єктів зовнішньої реклами
у селищі Градизьк

виконавчи 23.07.2008
й комітет
Градизько

21.07.2
011
21.07.2
014
14.07.2
017

визначені ставки плати за розміщення
рекламних конструкцій на об’єктах
комунальної власності (від 3 до 15 грн. за
1 кв.м. вартості носія на місяць)

21.07.2
011
21.07.2
014
14.07.2
017
21.07.2
011

врегульовано питання організації
діяльності продавців на ринку та
адміністрації ринку

врегульовано процедуру отримання
дозволу на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами

ї селищної
ради

Методика розрахунку і
порядок використання плати
за оренду майна
комунальної власності
територіальної громади
Градизької селищної ради
Положення про передачу у
власність та надання у
користування земельних
ділянок с/г призначення для
ведення особистого
селянського господарства на
території Градизької
селищної ради
Положення про порядок
формування та використання
коштів цільового фонду
спеціального фонду
селищного бюджету

виконавчи 23.07.200
й комітет
Градизько 8
ї селищної
ради

6

Положення про порядок
реєстрації ринків на
території Градизької
селищної ради

4

Про визначення виконавців
житлово-комунальних

виконавчи 04.10.2011
й комітет
Градизько
ї селищної
ради
виконавчи 07.05.2012
й комітет

4

06.06.2007

1

5

28.11.2007

45

6

11.12.2008

33

7

09.07.2010

8

20.10.2010

виконавчи 19.12.2008
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

виконавчи 21.12.2009
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

21.07.2
014
14.07.2
017
21.07.2
011
21.07.2
014
14.07.2
017
19.12.2
011
19.12.2
014
14.07.2
017

21.12.2
012
21.12.2
015
18.12.2
018
03.10.2
014
14.07.2
017

визначені ставки плати за оренду
об’єктів нерухомого майна комунальної
власності (від 1 до 100% вартості майна
на рік)

визначений порядок вирішення питань
щодо надання в оренду земельних
ділянок для ведення ОСГ в умовах
дефіциту таких земель

встановлення порядку сплати і розміру
(від 1 до 10% вартості будівництва)
внеску на створення і розвиток
інфраструктури населеного пункту

визначений порядок реєстрації ринків

07.05.2 визначені підприємства, що надають
015; житлово-комунальні послуги

послуг у житловому фонді
Градизької селищної ради
9

25.01.2011

31

10 17.11.2017

17

11 05.07.2011

8

12 24.07.2013

5

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земельних
ділянок в межах населених
пунктів Градизької селищної
ради
Про затвердження
Положення про
туристичний збір на
території Градизької
селищної ради
Про питання укладення
договорів про соціальне
партнерство з орендарями
розташованих на території
Градизької селищної ради
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
Про затвердження Порядку
пайової участі замовників у
розвитку
інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури населених
пунктів Градизької селищної
ради

Градизько
ї селищної
ради
виконавчи 07.05.2012
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

виконавчи
й комітет
Градизько
ї селищної
ради
виконавчи 18.10.2012
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

виконавчи 24.07.2014
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

03.05.2
018
07.05.2
015;03
.05.201
8

затверджено базову вартість 1 кв. м.
земель у розмірі:
смт. Градизьк – 65,19грн.
с. Котляревське -37,54грн.
с. Середпілля -35,84грн.
с. Ганнівка – 42,10 грн.
с. Лізки -16,93 грн.
запроваджений туристичний збір та
встановлена його ставка у розмірі 1%
вартості проживання

16.10.2
015
08.10.2
018

доручено селищному голові укласти з
орендарями земельних ділянок с/г
призначення договори про соціальне
партнерство із сплатою згідно них до
місцевого бюджету коштів у розмірі 50
грн. за 1 га

14.07.2 встановлений новий порядок сплати і
017
розмір (в межах від 1 до 10% вартості
будівництва залежно від
функціонального призначення і місця
розташування об’єкта будівництва)
внеску на створення і розвиток
інфраструктури населених пунктів
Градизької селищної ради

13 07.05.2015

1

14 16.01.2014

3

15 17.11.2017

14

16 17.11.2017

16

17 17.11.2017

15

18 17.11.2017

13

Про зміну тарифу на послуги
з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті №1
загального користування в
звичайному режимі руху по
смт. Градизьк
Про затвердження типового
договору
оренди
комунального
майна
територіальної громади смт.
Градизька
Про встановлення ставки
акцизного
податку
з
реалізації
суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
Про
встановлення
фіксованих ставок єдиного
податку для фізичних осібпідприємців на території
Градизької селищної ради
Про встановлення ставки
податку на майно (в частині
транспортного податку) та
затвердження
Положення
про транспортний податок на
території
Градизької
селищної ради
Про
встановлення
на
території
Градизької
селищної ради податку на

виконавчи 03.05.2017
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

-

встановлений новий тариф на послуги з
перевезення пасажирів на автобусному
маршруті №1 по смт. Градизьк в розмірі
4 грн.

виконавчи
й комітет
Градизько
ї селищної
ради
виконавчи
й комітет
Градизько
ї селищної
ради
виконавчи
й комітет
Градизько
ї селищної
ради
виконавчи
й комітет
Градизько
ї селищної
ради

11.01.2016

-

-

-

Затверджена типова форма договору
оренди комунального майна
територіальної громади смт. Градизька у
відповідності до вимог ЗУ «Про оренду
державного та комунального майна»
встановлена ставка акцизного податку з
реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів у
розмірі 5% віж вартості товарів

-

-

встановлені ставки єдиного податку:
для платників 1-ої групи – 10% МЗП;
для платників 2-ої групи – 20% МЗП

-

-

встановлений транспортний податок та
визначена його ставка у розмірі 25000
гривень

виконавчи й комітет
Градизько

-

встановлений податок на нерухоме
майно плата та визначені його ставки у
розмірі 0,1 МЗП за 1 м2 житлової

19 03.02.2016

9

20 17.11.2017

12

1

03.07.2017

2

27.12.2012р

нерухоме майно, відмінне від ї селищної
земельної ділянки
ради
Про
затвердження виконавчи 01.02.2018
Положення про демонтаж й комітет
незаконно
встановлених Градизько
тимчасових споруд та малих ї селищної
архітектурних
форм
на ради
території
Градизької
селищної ради
Про
затвердження Виконавч положення про справляння ий комітет
плати за землю, як складової Градизько
податку на майно на ї селищної
території
Градизької ради
селищної ради
Гриньківська сільська рада
Про затвердження
Гриньківс
Положення про податок на
ька
нерухоме майно, відмінне
сільська
від земельної ділянки
рада
Про розгляд та затвердження Гриньківс 02.01.2014
технічної документації з
ька
нормативно грошової оцінки сільська
земель с.Тимошівка
рада

-

-

нерухомості та від 0,025 до 0,2 МЗП за 1
м2 нежитлової нерухомості
Затверджено Положення про демонтаж
незаконно встановлених тимчасових
споруд та малих архітектурних форм на
території Градизької селищної ради

Земельний податок у розмірі від 0,03 %
до 5%, орендна плата - від 3% до 12% від
НГОЗ.

Об’єкти житлової нерухомості та
господарські будівлі – 0,001% мзп,
нежитлової – 1% мзп
03.01.2 Базова вартість 1метра кв. земель
017
с.Тимошівка в розмірі 41.60грн
Землі комерційного використання 104грн
за 1 м кв.
Землі промисловості 49.92 грн за 1 м.кв.
Землі житлової забудови, транспорту,
зв’язку 41.60грн
Землі громадського призначення
29.12грн за 1 м.кв
Землі технічної інфраструктури 27.04грн
за 1 м.кв

3

15.03.2013

4

15.03.2013

5

03.07.2017

6

03.07.2017

7

10.11.2015

8

03.07.2017

1.

03.06.2009

Про затвердження правил
утримання тварин в
домашніх умовах жителями
сіл Гриньківської сільської
ради
Про затвердження правил
благоустрою території сіл
Гриньківської сільської ради

Про встановлення податку
на майно в частині плати за
землю

Гриньківс
ька
сільська
рада

09.03.2015

Гриньківс
ька
сільська
рада

09.03.2015

Інші землі -20.80грн за 1 м.кв
06.03.2 Щороку доставляти собак і котів у
018
ветеринарну установу для вакцинації
проти сказу, тримати сторожових собак
на прив»язі і відпускати їх з прив»язі
лише в закритих дворах
06.03.2 Підприємства, організації та громадяни
018
зобов’язані утримувати в належному
стані об’єкти благоустрою, що
перебувають у їх власності або
користуванні
3% для земель у постійному
користуванні

Гриньківс ька
сільська
рада
Про встановлення ставок
Гриньківс
Для ФОП з обсягом доходу за рік до 300
ька
тис.грн. – 10% мзп, до 1,5 млн.грн.- 20%
єдиного податку для ФОП
сільська
мзп.
рада
Про перейменування вулиць Гриньківс 09.11.2017
Змінено назви вулиць населених пунктів
ька
сільська
рада
Про встановлення ставки
Гриньківс
25000 грн.
податку на майно (в частині ька
транспортного податку)
сільська
рада
Пузиківська сільська рада
Про затвердження в новій
Виконком 03.06.2010 03.06.2 Використання коштів, що надходять в
редакції Положення «Про
013
порядку відшкодування витрат
порядок використання
сільськогосподарського ,

коштів, що надходять в
порядку відшкодування
витрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва»
Про обмеження продажу
Виконком 15.11.2011
алкогольних напоїв у нічний
час на території
Пузиківської сільської ради
Виконком 11.06.2018
Про затвердження
Положення про туристичний
збір
Про затвердження технічних Виконком 22.03.2012
документацій з нормативної
грошової оцінки землі
населених
пунктів села Пузикове та
села Махнівка Пузиківської
сільської ради.

2

15.11.2010

3

24.06.2016

4

22.03.2011

5

24.06.2016

Про встановлення ставок Виконком
єдиного
податку для фізичних осіб –
підприємців

6

24.06.2016

Про
затвердження Виконком 11.06.2018
Положення про справляння
плати за землю, як складової
податку на майно на

11.06.2018

03.06.2 лісогосподарського виробництва (60%
016
від загальної суми втрат).

14.11.2 Продаж алкогольних напоїв у нічний час
014;
на території Пузиківської сільської ради
10.11.2
017
Ставки, механізм збору коштів від
туристичного збору (0,5% від бази
справляння збору)
16.03.2 Документація з нормативної грошової
015;06 оцінки земель населених пунктів
.03.201 Пузиківської сільської ради.
8
Затвердження базової
вартості одного кв.метра земельних
ділянок в с. Пузикове в розрізі 54,98
грн.. станом на 01.01.2011, с. Махнівка в
розмірі 33,42 грн станом на 01.01.2011
Ставки єдиного податку для фізичних
осіб підприємців. Для платників І групи
– 10 відсотків від розміру мінім.
Зарплати, для платників ІІ групи – 20
відсотків від розміру мінім.зарплати.
Ставка земельного податку в межах
населеного пункту земель
несільськогосподарського призначення
від нормативної грошової оцінки : землі
житлової забудови – 0,03%, землі

території
Пузиківської
сільської ради

7

24.06.2016

8

24.06.2016

9

24.06.2016

Про встановлення ставки Виконком 11.06.2018
податку
при
реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних
товарів
на
території
Пузиківської
сільської ради
Про
затвердження Виконком 11.06.2018
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне від
земельної
ділянки
по
Пузиківській сільській раді
Про встановлення ставки Виконком 11.06.2018
податку на майно (в частині
транспортного податку) на
території
Пузиківської
сільської ради
Івановоселищенська сільська рада

комерційного використання – 1%, землі
технічної інфраструктури – 1%, землі
промисловості – 1%, землі громадського
призначення – 1%, ставка земельного
податку земель сільськогосподарського
призначення в межах населеного пункту
від нормативної грошової оцінки землі :
рілля 0,1%, багаторічні насадження 0,03%, пасовища – 1%, сіножаті – 0,1%.
За межами – 0,2% від нормативної
грошової оцінки площі ріллі по області.
Ставка податку при реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів у розмірі 5 % від
вартості (з податком на додану вартість)

Ставки на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки – 0,01%;
Об’єкти нежитлової нерухомості –
будівлі, приміщення, що не віднесені
відповідно до законодавства до
житлового фонду – 1%
Встановити ставку податку на майно у
розмірі 25 000 гривень на календарний
рік за один легковий автомобіль який
використовувався не більше 5 років та
середньоринкова вартість становить
понад 750 розмірів мін.з\п.

1.

28.12. 2012

2. 28.12. 2012

3. 28.12. 2012

4. 18.04.2013

5.

30.01.2015

6.

13.07.2017

Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
села Іванове Селище
Про затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель села
Демченки
Про затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель села
Ковнірівщина
Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури сіл
Івановоселищенської
сільської ради
Про встановлення ставки
акцизного податку з
реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
Про місцеві податки і збори
на 2018 рік

Виконком

30.12.2013 23.12.2 Базова вартість 1 кв.м. земель села
016
Іванове Селище – 78,65 грн.

Виконком

30.12.2013 23.12.2 Базова вартість 1 кв.м. земель села
016
Демченки – 56,74 грн.

Виконком

30.12.2013 23.12.2 Базова вартість 1 кв.м. земель села
016
Ковнірівщина -55,86 грн.

Виконком

21.04.2014 07.04.2 Порядок пайової участі замовників у
017
розвитку інфраструктури сіл
Івановоселищенської сільської ради.
Розмір пайової участі від 1- до 10% заг.
кошт. вартості будівництва об»єкта
01.02.2016 термін Ставка акцизного податку з реалізації
не
роздрібної торгівлі підакцизних товарів настав 5% від їх вартості

Виконком

Виконком

термін не
настав

термін Ставки, механізм збору коштів від
не
туристичного збору.
настав Ставка туристичного збору 0,5 % до бази
справляння збору.
Платники та об’єкти оподаткування
транспортного податку, ставки податку,
механізм сплати.

Ставка транспортного податку - 25000
грн. на кал. рік за кожен об’єкт
оподаткування.
Ставки, об’єкти оподаткування, механізм
справляння податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки. Ставка
податку у розмірі 0,01% від м.з.п. за 1 кв.
м. бази оподаткування.
Ставки, механізм справляння та порядок
сплати земельного податку. Середня
ставка земельного податку за 1 га від
0,03 до 1% від норм. грош. оцінки (з
урахуванням коефіцієнту інфляції).
Ставки єдиного податку для фізичних
осіб – підприємців
1 група - 10 % м.з.п.
2 група - 20 % м.з.п.
1

21.03.2012

б/н

Заможненська сільська рада
Про затвердження проекту Заможне- 24.02.2014 22.02.2
017
поточних
індивідуальних нська
технологічних
нормативів сільська
використання питної води по рада
Заможненському
сільськогосподарському
комунальному господарству.

Затверджено проект поточних ІТНВПВ
для Заможненського СКГ
Вихідні дані:
- населення, що обслуговується – 430 чол;
- планова річна подача води – 24,160
тис.м3/рік;
протяжність
розподільчих
водопровідних мереж – 3,800 км,
водоводів – 0,175 км;
- середній діаметр мереж – від 40 мм до
110 мм;
- середній вік мереж – 15 років;

2

27.12.2012

б/н

Про затвердження Правил Сільська
додержання тиші в гро- рада
мадських місцях на території
Заможненської
сільської
ради Глобинського району
Полтавської області.

23.12.2014

3

27.12.2012

б/н

Про затвердження правил Сільська
утримання собак, котів та рада
хижих тварин на території
Заможненської
сільської
ради.

23.12.2014

- на водопровідній мережі встановлено 3
водорозбірних колонки
Пожежних гідрантів не має, РЧВ відсутні;
-На балансі 4 свердловини;
- житлових будинках встановлено 195
засобів обліку води;
- скид стічних вод здійснюється у вигрібні ями;
- у господарстві працюють 4 працівники (
2 інженерно-тех-нічні та 2 робітники);
- на балансі 2 транспортні засоби, майстерня відсутня.
11.12.2 Затверджено Положення додержання
017
тиші в громадських місцях на території
ради (загальні положення; захищені
об’єкти; рівні шуму для відповідного часу
доби; піротехнічні вироби побутового
призначення; вимоги до підприємств,
установ, організацій, фізичних осібпідприємців та громадян.
11.12.2 Затверджено Правила утримання собак,
017
котів та хижих тварин у населених
пунктах сільської ради. (Правила
поширюються
на
відносини,
що
виникають у зв’язку з утриманням тварин
та поводженням з ними фізичними та
юридичними особами незалежно від
форм власності та інших речових прав на
них на території сільської ради).

4

11.11.2010

б\н

Про обмеження продажу Сільська
алкогольних напоїв в нічний рада
час

10.10.2012

5

25.03.2011

б\н

Сільська
рада

15.01.2013

6

19.01.2015

6

Сільська
рада

13.01.2017

7

27.06.2013

1

Сільська
рада

15.06.2015

8

27.06.2013

2

Сільська
рада

15.06.2015

04.06.2 Базова вартість 1 кв.м. землі 48,24 грн.
018

9

21.05.2013

5

Сільська
рада

15.05.2015

14.05.2 Будівництво- до 10% загальної вартості
018
для нежитлових будівель та до 4% - для
житлових будівель

10 17.05.2017

9

Сільська
рада

-

-

0,5% до бази справляння збору

11 17.05.2017

8

Про обмеження продажу
алкогольних напоїв в нічний
час
Про встановлення розміру
плати
на
послуги
водопостачання
Заможненському СГКГ
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно-грошової оцінки
земель с.Глибоке
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативно-грошової оцінки
земель с.Глушкове Друге
Про пайову участь
замовників у розвитку
інфраструктури сіл
Заможненської сільської
ради
Про
затвердження
Положення про туристичний
збір
Про встановлення ставки
податку на майно (в частині
транспортного податку) на

Сільська
рада

-

-

25000 грн. на календарний рік за один
легковий автомобіль, з року випуску
якого минуло не більше п’яти років

09.10.2
015
08.10.2
018
11.01.2
016

Обмежити продаж в зимовий період до 21
год

Обмежити продаж в літній період до 22
год

Встановити тарифи за 1 куб.м.води в
місяць: для бюджетних організацій –
11,35 грн, для населення – 10,0 грн, для
суб’єктів господарювання – 14,55 грн.
04.06.2 Базова вартість 1 кв.м. землі 46,94 грн.
018
-

території
Заможненської
сільської ради.

12 17.05.2017

7

13 17.05.2017

6

Про встановлення ставки
податку
при
реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів на території
Заможненської
сільської ради
Про
затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне від
земельної
ділянки
по
Заможненській
сільській
раді.

Сільська
рада

-

-

Сільська
рада

-

-

включно та середньо ринкова вартість
якого становить понад 750 розмірів
мінімальної
заробітної
плати
встановленої на 1 січня податкового
(звітного) року.
Прийнято рішення: з 01.01.2018 року
встановити ставку по-датку при реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5%
від вартості (з податком на додану
вартість).
Прийнято рішення: з 1 січня 2018 року
1. Для об’єктів житлової та
нежитлової нерухомості:
Житловий будинок -0,01%
Прибудова до житлового будинку 0,01%,
Дачний будинок – 1%,
2. Об’єкти нежитлової нерухомості –
будівлі, приміщення що не
віднесені відповідно до
законодавства до житлового
фонду:
Будівлі готельні _ 0,5%,
Будівлі офісні – 0,5%,
Гаражі - 1%,
Промислові склади – 1%,

14 17.05.2017

5

Про встановлення ставок Сільська
єдиного
податку
для рада
фізичних осіб-підприємців
по Заможненській сільській
раді.

-

-

15 17.05.2017

4

Про встановлення податку на Сільська
майно в частині плати за рада
землю
на
території
Заможненської
сільської
ради

-

-

Будівлі для публічних виступів – 1%,
Господарські будівлі – 0,01%, інші
будівлі нежитлової нерухомості – 0,01%.
Встановлено ставки єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців з 01.01.2018р.
по першій групі ( 10% до мінімальної
заробітної плати встановленої на 01.01
звітного року) та другій групі ( 20% до
мінімальної
заробітної
плати
встановленої на 01.01 звітного року)
групах видів господарської діяльності
відповідно до КВЕД-2010.
Середня ставка земельного податку
земель несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів
сільської ради на 2018 рік у % від
нормативної грошової оцінки землі.
Землі житлової забудови – 0,03%,
землі комерційного використання- 1%,
Землі технічної інфраструктури – 1%,
Землі промисловості- 1%,
Землі громадського призначення – 1%.
Середня ставка земельного
податку
земель
сільськогосподарського
призначення в межах населених пунктів
сільської ради на 2018 рік у % від
нормативної грошової оцінки землі:
Рілля – 0,3%,

Пасовища – 0,3%,
Сіножаті – 0,3%,
Багаторічні насадження – 0,03%.
За межами населеного пункту (рілля (паї)0,5%.
Погребівська сільська рада

1

20.06.2017

Про затвердження ставок
земельного податку на 2018
рік за земельні ділянки

2

30.11.2011

3

30.11.2011

4

07.12.2012

Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель с.
Погреби
Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель с.
Канівщина
Про обговорення ст. 24
Закону України “ Про
забезпечення санітарного
та епідемічного

Погребівс
ька
сільська
рада
Погребівс
ька
сільська
рада

Затверджені ставки земельного податку
за різними категоріями земель.

30.11.2012

27.11.2
015
19.11.2
018

Затвердження базової вартості одного кв.
метра земельних ділянок в с. Погреби в
розмірі 40,54 грн. станом на 01.01.2011
р.

Погребівс
ька
сільська
рада

30.11.2012

27.11.2
015
19.11.2
018

Затвердження базової вартості одного кв.
метра земельних ділянок в с. Канівщина
в розмірі 25,82 грн. станом на 01.01.2011
р.

Погребівс
ька
сільська
рада

09.12.2013

08.12.2 Забезпечення
прав
та
законних
016
інтересів громадян щодо отримання
тиші на захищених об’єктах та інших
місцях громадського користування

5

22.12.2017

6

03.05.2018

7

20.06.2017

8

20.06.2017

благополуччя населення “
(затверджено правила
додержання тиші на
території Погребівської
сільської ради
Про встановлення розміру
внесків по
самооподаткуванню та
їх використання
по Погребівській сільській
раді в 2018 році
Про затвердження тарифів
на водопостачання
Погребівського
комунального господарства
Про затвердження
положення
про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на 2018
рік

Погребівс
ька
сільська
рада

Встановлено
розмір
внеску
по
самооподаткуванню по Погребівській
сільській раді на 2018 рік : - для
громадян , які мають житлові будинки
і земельні ділянки на території
Погребівської сільської ради – 10 грн.

Погребівс
ька
сільська
рада
Погребівс
ька
сільська
рада

Тариф на 1 людину – 35 грн\місяць

Про затвердження
Погребівс
положення про туристичний ька
збір на 2018 рік
сільська

Ставка податку за 1 кв. метр житлової
площі для квартир, житлова площа яких
перевищує 60 кв. метрів та житлові
будинки площа яких не перевищує 120
кв. метрів – 0,01 відсоток мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового ) року
Ставка податку за 1 кв. метр для
готельних, офісних, торгових будинків,
складів - 1 відсоток розміру мінімальної
заробітної плати , встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового ) року.
Ставка в розмірі 0,5 відсотка до бази
справляння збору.

9

20.06.2017

10 20.06.2017

11 20.06.2017

12 20.06.2017

1

08.06.2015

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців на території
Погребівської сільської
ради на 2018 рік

рада
Погребівс
ька
сільська
рада

Про затвердження
Погребівс
Положення про справляння
ька
плати за землю як складової сільська
податку на майно на
рада
території Погребівської
сільської ради на 2018 рік
Про встановлення ставки
Погребівс
податку на майно (в частині ька
транспортного податку) на
сільська
2018 рік
рада
Про встановлення ставки
Погребівс
податку при реалізації
ька
суб’єктами господарювання сільська
роздрібної торгівлі
рада
підакцизних товарів на 2018
рік
Пустовійтівська сільська рада
Про встановлення податків Сільська
31.05.2017
та зборів та затвердження рада
Положення про механізм
справляння та порядок
сплати місцевих податків

Для платників 1 групи – 10 відсотків від
розміру мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового ) року .
Для платників 2 групи – 5-20 відсотків
від розміру мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового ) року
Затверджено Положення про справляння
плати за землю як складової податку на
майно за різними категоріями земель.

25 тис.грн. на авто не старше 5 років,
вартість якого перевищує 750 розмірів
мзп на 1 січня звітного року.
5% від вартості (з ПДВ)

Затверджено Положення про механізм
справляння та порядок сплати місцевих
податків

2

16.11.2010

Про обмеження продажу Сільська
алкогольних напоїв у нічний рада
час

16.11.2011

3

29.12.2010

Сільська
рада

29.12.2011

4

29.12.2010

Про
затвердження
Положення про збір та
запровадження деяких видів
підприємницької діяльності
Про затвердження
Положення про туристичний
збір

Сільська
рада

29.12.2011

5

16.06.2017

Про
затвердження Сільська
Положення про податок на рада
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

6

08.06.2015

7

17.03.2011

Про
затвердження
Положення про збір та місця
для
паркування
транспортних засобів
Про затвердження технічних
документацій з нормативної
грошової оцінки землі сіл

Сільська
рада

31.05.2017

Сільська
рада

17.03.2012

17.11.2
014;17
.11.201
7
29.12.2
014;11
.12.201
7
29.12.2
014;11
.12.201
7

Встановлено обмеження
продажу
алкогольних напоїв у нічний час після 22
год.
Ставка
збору
за
запровадження
торгівельної діяльності від 0,1 до 0,4 від
м.з.п.
1% до бази справляння збору

Ставка податку на нерухоме
майно,базою оподаткування є житлова
площа об’єкта житлової нерухомості,
0,05відсотка за 1 кв.м. житлової площі
об’єкта житлової нерухомості. Взяти до
уваги,що база оподаткування об’єкта
житлової нерухомості,що перебуває у
власності фізичної особи – платника
податку,зменшується для квартири 120
кв.м. та для житлового будинку на 250
кв.м.
За кожен 1 кв.м площі земельної ділянки
– 0,15% мін.зарплати.

19.01.2 Базова вартість 1 кв.м земельної ділянки в
015; с.Пустовійтове
–
44,13
грн.,
в
03.01.2 с.Балабушині Верби – 34,44 грн.
018

8

16.06.2017

9

27.03.2009

10

16.06.2017

11

16.06.2017

1

25.02.2016

2

19.06.2017

Пустовійтове, Балабушині
Верби.
Про встановлення ставок Сільська
єдиного податку для ФОП
рада

31.05.2017

Про затвердження в новій Сільська
27.03.2010
редакції Положення «Про рада
використання коштів, що
надходять
в
порядку
відшкодування витрат с\г і
лісогосподарського
виробництва»
Про встановлення ставки Сільська
податку на майно (в частині рада
транспортного податку)
Про
затвердження Сільська
Положення про справляння рада
плати за землю, як складової
податку на майно
Горбівська сільська рада
Про затвердження
Горбівськ 19.02.2018
земельного податку з
а сільська
громадян на території
рада
населених пунктів
Горбівської сільської ради

Про встановлення ставки Горбівськ
податку на майно (в частині а сільська
транспортного податку на рада

Для платників 1 грн - 10% від розміру
мін.зарплати, для платників 2 грн - 20%
від розміру мін.зарплати.
порядок
використання
27.03.2 Затверджено
013
коштів, що надходять в порядку
25.03.2 відшкодування
витрат
с\г
і
016
лісогосподарського виробництва

25000 грн.

Затверджено середню ставку земельного
податку земель несільгосппризначення

Ставки земельного податку на 2016 рік
населених пунктів Горбівської сільської
ради на земельні ділянки в межах сіл
Горби, Сидори, Білоусівка:
- землі житлової забудови- 52,00 грн;
- ведення о с г – 53,37 грн.
- рілля – 37,73 грн
Ставка податку на майно(в частині
транспортного податку) у розмірі
25000,00 грн. на календарний рік за один

3

19.06.2017

4

19.06.2017

5

19.06.2017

6

19.06.2017

7

19.06.2017

території
Горбівської
сільської ради
Про
затвердження
Положення про туристичний
збір на території Горбівської
сільської ради
Про встановлення ставок
єдиного
податку
для
фізичних осіб – підприємців
по Горбівській сільській раді
Про затвердження
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки по
Горбівській сільській раді
Про встановлення ставки
податку при реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
території Горбівської
сільської ради
Про затвердження
Положення про справляння
плати за землю, як складової
податку на майно на
території Горбівської
сільської ради

Горбівськ
а сільська
рада
Горбівськ
а сільська
рада
Горбівськ
а сільська
рада

Горбівськ
а сільська
рада

Горбівськ
а сільська
рада

легковий автомобіль, який
використовується до 5 років
Ставка туристичного збору у розмірі
0,5%бази справляння збору

Ставки єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців по класифікації видів
економічної діяльності у розмірі
- 10% - 1 група, 20%-2 група
-ставка на об’єкти житлової та
нежитлової нерухомості- 0,01%
-ставка на об’єкти нежитлової
нерухомості – будівлі,приміщення,що не
віднесені відповідно до законодавства до
житлового фонду 1%
ставка податку при реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів у розмірі 5% від
вартості(з податком на додану вартість)

-землі житлової забудови – 0,03% від
нормативно грошової оцінки землі
-землі комерційного призначення 1% від
нормативно грошової оцінки землі
-землі технічної інфраструктури 1% від
нормативно грошової оцінки землі
-землі громадського призначення 1% від
нормативно грошової оцінки землі

-землі промисловості 1% від нормативно
грошової оцінки землі
-рілля 0,1% від нормативно грошової
оцінки землі
-багаторічні насадження 0,03% від
нормативно грошової оцінки землі
-пасовища 0,1%
від
нормативно
грошової оцінки землі
-сіножаті 0,1% від нормативно грошової
оцінки землі
-земельні ділянки, розташовані за межами
населених пунктів 0,3% від нормативно
грошової оцінки по області
1

30.12.2010

Обознівська сільська рада
Про встановлення на
виконком 30.12.2011 23.12.2
014;
території сільської ради
місцевих податків і зборів з
11.12.2
017
фізичних та юридичних осіб
та затвердження Положень

Встановлено з 01.01.2011 року наступні
податки і збори:
- податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, ставка податку: за
1 кв.м. житлової площі об’єкта житлової
нерухомості складає: 1) для квартир
житлова площа яких не перевищує 240
кв.м. та житлових будинків, житлова
площа яких не перевищує 500 кв.м. – 1%
розміру мінімальної заробітної плати на
1 січня звітного податкового року
2) для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв.м. та житлових
будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв.м. – 2,7% розміру
мінімальної заробітної плати на 1 січня
звітного податкового року;

2

14.04.2011

Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель
населених пунктів
с.Обознівка, с.Жовтневе,
с.Новий Виселок,
с.Гуляйполе, с.Багни
Обознівської сільської ради

Виконком 16.04.2012

13.04.2
015;
02.04.2
018

3

22.12.2011

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців

Виконком 24.12.2012

21.12.2
015
17.12.2
018

4

22.12.2011

Про затвердження Порядку
пайової участі замовників у

Виконком 24.12.2012

21.12.2
015

- Збір за місця для паркування
транспортних засобів, ставка збору за 1
кв.м. площі земельної ділянки відведеної
для організації такої діяльності у розмірі
– 0,05% мінімальної заробітної плати;
- Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності, ставки
збору від 0,1% до 0,4% мінімальної
заробітної плати;
- Туристичний збір, ставка збору – 0,5%
до бази справляння збору
Документація з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
Обознівської сільської ради.
Затвердження базової вартості 1 кв.м
земель:
- с.Обознвка – 46,53 грн.;
- с.Жовтневе - 44,74 грн.;
- с.Новий Виселок – 45,67 грн.;
- с.Гуляйполе – 35,09 грн.;
- с.Багни – 28,48 грн.
Ставки єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців:
І група – 10% від мінімальної заробітної
плати на 1 січня звітного податкового
року,
ІІ група – 20% від мінімальної заробітної
плати на 1 січня звітного податкового
року
Визначення Порядку пайової участі
замовників у розвитку інфраструктури

розвитку інфраструктури сіл
Обознівської сільської ради
5

6

1.

2.

7- Про затвердження тарифів
Виконком 20\2 на послуги з
018 централізованого постачання
холодної води, що
надаються СГКП
«Обізнівка»
27.06.2018
8- Про затвердження
Виконком 20\2 Положення про порядок
018 призначення на посади
керівників підприємств,
установ, організацій.
Закладів, які належать до
комунальної власності
Обознівської сільської ради,
укладення та розірвання з
ними контрактів та типові
форми контракту
Петрівська сільська рада
19.10.2011
Про розгляд та затвердження Виконком 06.11.2012
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель с.Петрівка
27.06.2018

19.10.2011

Про розгляд та затвердження Виконком
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель с.Турбаї

17.12.2 сіл Обознівської сільської ради, розмірів
018
та строків сплати пайової участі.
Розміри: не більше 10%
Тарифи на водопостачання за 1 м.куб.
використаної води:
- для населення – 16 грн.;
- для бюджетних організацій – 16
грн.;
- для інших організацій – 55 грн.
Затверджено Положення про порядок
призначення на посади керівників
підприємств, установ, організацій.
Закладів, які належать до комунальної
власності Обознівської сільської ради,
укладення та розірвання з ними
контрактів та типові форми контракту

02.11.2 Базова вартість 1 кв.м.зем.ділянки в
015
с.Петрівка – 50,94 грн
31.10.2
018

06.11.2012 02.11.2 Базова вартість 1 кв.м. зем ділянки в
015
с.Турбаї – 34,1 грн
31.10.2
018

3.

02.06.2017

Про затвердження ставок
земельного податку в
розрізі населених пунктів по
Петрівській сільській раді

4.

15.06.2012

5

16.05.2013

Про
встановлення Виконком
граничних розмірів пайової
участі у розвитку і створенні
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
населених
пунктів
Петрівської сільської ради
для замовників, які мають
намір
щодо
забудови
земельної
ділянки,
реконструкції
раніше
забудованих об’єктів
Про затвердження норм
Виконком
водоспоживання у селах
Петрівка та Турбаї

Виконком

Ставки земельного податку для земель
с\г призначення с.Петрівка: рілля – 33,14
грн, пасовища – 6,76 грн, сіножаті – 8,14
грн, б\н – 8,34 грн. с.Турбаї: рілля –20,61
грн, пасовища – 1,99 грн, сіножаті –
12,97 грн, б\н –3,52грн.
земель не с\г призначення с.Петрівка:
житл.забудова – 302,23 грн. комерц.31408,23грн, тех.інфр.- 8165,58 грн,
промис.-15075,19
грн.
гром.призн.8793,54грн, с.Турбаї: житл.забудова –
228,23 грн. комерц.- 19569,67 грн,
тех.інфр.- 5088,31 грн, промис.- 9393,06
грн. гром.призн.- 5479,13грн
10.06.2013 01.06.2 Пайова участь замовників у розвитку
016
інфраструктури сіл
Петрівської сільської ради. Розмір
податку від 0,5- до 10%

12.05.2015

03.05. Норми: для населення – 30-160 л\добу,
2018 для худоби – 0,8-65 л\добу, для школярів
-15 л\добу, для працівників сільради – 12
л\добу , інші працівники – 12-25 л\добу.

6

02.06.2017

7

02.06.2017

8

02.06.2017

9

02.06.2017

10

02.06.2017

11

02.06.2017

12

19.06.2018

Про
затвердження
Положення
про
справляння плати за
землю, як складової
податку на майно на
території Петрівської
сільської ради
Про встановлення ставок
податку при реалізації
суб»єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Про
затвердження
Положення про податок
на
нерухоме
майно,
відмінне від земельної
ділянки
Про
затвердження
Положення
про
туристичний збір
Про встановлення ставок
єдиного податку для
ФОП
Про встановлення ставки
податку на майно (в
частині транспортного
податку)
Про затвердження
Положення про
справляння плати за

Виконком

-

-

Затверджено Положення про справляння
плати за землю, як складової податку на
майно

Виконком

-

-

5% від вартості

Виконком

-

-

0.01-1%

Виконком

-

-

0,5% від вартості проживання

Виконком

-

-

1 група - 10% м.з.п.
2 група – 20%м.з.п.

Виконком

-

-

25000 грн за 1 легковий авто до 5 років та
середньоринкова вартість становить
понад 375 мін.з\п.

Виконком

Положення про справляння плати за
землю ,як складової податку на

13

19.06.2018

землю ,як складової
податку на майно на
території Петрівської
сільської ради
Про затвердження ставок
земельного податку в
розрізі населених пунктів
по Петрівській сільській
раді

майно на території Петрівської
сільської ради

Виконком

Ставки земельного податку (відсотків
нормативної грошової оцінки)
земельс/г призначення
для юридичних осіб-0,3
для фізичних осіб -0,3
за межами нас.пунктів
для юр.осіб – 1,0
для фіз..осіб -1,0
землі житл.забуд.
для юридичних осіб-0,3
для фізичних осіб -0,3
за межами нас.пунктів
для юр.осіб – 1,0
для фіз..осіб -1,0
землі громадської забудови – 1,0
землі природно-заповітного фонду –1,0
землі інш.природного призначення –
1,0
землі рекреаційного призначення- 1,0
землі історико-культурного
призначення-1,0
землі лісогосподарського
призначення-1,0
землі водного фонду-0,3 ; 1,0
землі промисловості-1,0
землі транспорту-1,0
землі зв'язку – 1,0

14

19.06.2018

15

19.06.2018

16

19.06.2018

17

19.06.2018

Про встановлення
ставок податку при
реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на
території Петрівської
сільської ради
Про затвердження
Положення про податок
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки по Петрівській
сільській раді
Про затвердження
Положення про
туристичний збір на
території Петрівської
сільської ради
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців по
Петрівській сільській
раді

Виконком

землі енергетики -1,0
землі оборони -1,0
Ставки податку при реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
5% від вартості

Виконком

Ставки податку на нерухоме майно
0,1-1%

Виконком

Ставки збору 0,5% від вартості
проживання

Виконком

Ставки єдиного податку для фізичних
осіб – підприємців
1 група - 10 % м.з.п.
2 група - 20 % м.з.п.

Манжеліївська сільська рада

1.

14.08.2015

Про затвердження тарифів
на водопостачання
сільськогосподарського
комунального підприємства
”Промінь”

Виконком 04.08.2017

-

Встановити тарифи за послуги
водопостачання на один місяць : на одну
людину постійно проживаючі -22 грн
за ВРХ- 7 грн;
за господарство-7 грн
1м3для населення-10,00 грн
за 1м3 для організацій - 12.00 грн.

2.

3.

27.12.2012

27.12.2012

4.

01.10.2013

5

24.12.2015

6

12.07.2017

7

12.07.2017

Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель с. Манжелія
Про розгляд та затвердження
технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель с. Ламане
Про внесення змін в рішення
26 сесії 6 скликання від
01.07.2013 «Про розгляд та
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель с.
Вітки».
Про встановлення орендної
плати за землі державної та
комунальної власності
Про встановлення податку на
майно в частині плати за
землю 2018 рік

27.12.2013

23.12.2 Базова вартість 1 кв.м. земель 58.26 грн.
016
станом на 01.01.2012 р.

27.12.2013

23.12.2 Базова вартість 1 кв.м. земель 42.76 грн.
016
Станом на 01.01.2012 р.

Виконком 30.09.2015

20.09.2 Базова вартість 1 кв.м. земель 52,62 грн.
станом на 01.01.2013 р.
018

Виконком 11.12.2017

-

5% від нормативної грошової оцінки
землі

Виконком -

-

Про
затвердження Виконком Положення про податок на

-

Ставка податку: землі житлової забудови
–
0,03%,
землі
комерційного
використання, технічної інфраструктури,
промисловості,
громадського
призначення
–
1%;
землі
с/г
використання:
рілля,
багаторічні
насадження, пасовища, сіножаті – 0,3%;
ставка податку за межами населеного
пункту:
сільськогосподарського
призначення – 0,4%., за земельні ділянки
зайняті для дачного будівництва – 5%
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки – для житлових

Виконком

Виконком

нерухоме майно, відмінне від
земельної
ділянки
по
Манжеліївській
сільській
раді

будинків, прибудови до житлового
будинку, квартири, котеджу, кімнат у
багатосімейних квартирах, садових
будинків, дачних будинків – 0,01%;
для Будівель готельних, офісних,
торговельних, гаражів, промислових та
складів – 0,1%, для будівель публічних
виступів 1%, для господарських будівель
– 0,01%, для інших будівель – 0,1%,
Ставка податку 25000 грн., з року
випуску, яких минуло не більше 5 років
та середньо ринкова вартість яких
становить 750 розмірів мінімальної
заробітної плати

8

12.07.2017

Про встановлення ставки
податку на майно ( в частині
транспортного податку) на
території Манжеліївської
сільської ради

Виконком -

-

9

12.07.2017

Про встановлення ставки Виконком податку
при
реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних
товарів
на
території Манжеліївської
сільської ради
Про встановлення ставок Виконком єдиного
податку
для
фізичних осіб-підприємців
на території Манжеліївської
сільської ради Глобинського
району
Про
затвердження Виконком Положення про порядок
надання
одноразової

-

Ставка податку – 5% від вартості
податком на додану вартість)

-

Ставка податку для першої групи
господарської діяльності – у межах від 1
до 10% розміру мінімальної з/п; ставка
податку для другої групи – у межах від 2
до 20% розміру мінімальної з/п

-

Визначено умови та порядок надання
одноразової матеріальної допомоги для
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13.07.2017

4

13.07.2017

матеріальної
допомоги
підтримки
жителів
територіальної
жителям
територіальної
громади
громади сіл, що входять до
складу
Манжеліївської
сільської ради
Федорівська сільська рада
Про розгляд та затвердження Виконком 19.05.2014 15.05.2 Базова вартість 1 кв.м. земель с.Федорівка
технічної документації з
017
– 55, 48 грн. , с.Попівка – 49,74 грн.
нормативної
грошової
оцінки
земель
сіл
Федорівської сільської ради
Про затвердження технічної Виконком 17.06.2015 11.06.2 Базова
вартість
1
кв.м.земель
с.Лубенщина – 58,9 грн.
018
документації по нормативногрошовій
оцінці
с.Лубенщина
Про затвердження ставок Виконком
Ставка земельного податку за земельні
земельного податку на 2018р.
ділянки,нормативно-грошову оцінку,яких
по с.Федорівка, с.Попівка,
проведено і перебувають в постійному
с.Лубенщина
користуванні
юридичних
осіб
встановлюється
-3%(незалежно
від
місцезнаходження), для ріллі,сіножатей
та
пасовищ-0,1%;для
багаторічних
насаджень-0,03%;ставки
податку
за
межами населеного пункту,грошову
оцінку
яких
гне
проведено
встановлюється в розмірі -0,5% від
нормативно-грошової оцінки по
Полтавській області.
Про встановлення податку на Виконком
Встановити ставки єдиного податку для
нерухоме майно відмінне від
фіз.осіб-підприємців з 01.01.2017р. згідно
земельної
ділянки
для
КВЕД 1 гр.- 10%, 2 гр.- 20%
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об"єктів
житлової
та
нежитлової нерухомості на
2018 рік
Про запровадження місцевих Виконком
податків та зборів на
території
Федорівської
сільської ради на 2018 рік
Про
Затвердження Виконком
Положення про порядок
сплати єдиного податку для
першої та другої груп
платників податку на 2018
рік
Про
встановлення Виконком
транспортного податку по
Федорівській сільській раді
на 2018 рік

Про роздрібну торгівлю Виконком
тютюнових
виробів
та
алкогольних
напоїв
по
Федорівській сільській раді
на 2018 рік

Базова вартість 1 кв.м. земель с.Федорівка
– 55, 48 грн. , с.Попівка – 49,74 грн.

Базова
вартість
1
с.Лубенщина – 58,9 грн.

кв.м.земель

Встановити
ставку
транспортного
податку в розмірі 25000 грн. на
календарний рік на 1 легковий
автомобіль(з року випуску якого не
минуло 5 років та об’ємом двигуна понад
3000 см.куб.)
Встановити ставку податку 5% від
вартості (з ПДВ) виробу на 2018 рік.

