Перелік діючих регуляторних актів, прийнятих органами місцевого
самоврядування (Гребінківська РДА )
станом 01.10.2018)
№
п/п
1.

Дата прийняття
регуляторного акта
27.06.2017

2.

27.06.2017

3.

27.06.2017

4.

27.06.2017

5.

19.12.2017

6.

22.12.2017

7.

27.06.2017

8.

27.06.2017

9.

27.06.2017

№ РА
Рішення 18
сесії 7-го
скликання
Тополівської
сільської ради
від 27.06.2017
р. (позачергова)
Рішення 18
сесії 7-го
скликання
Тополівської
сільської ради
від 27.06.2017
р. (позачергова)
Рішення 18
сесії 7-го
скликання
Тополівської
сільської ради
від 27.06.2017
р. (позачергова)
Рішення 18
сесії 7-го
скликання
Тополівської
сільської ради
від 27.06.2017
р. (позачергова)
Рішення № 48
виконавчого
комітету
Тополівської
сільської ради
від 19.12.2017
року
Рішення 23
сесії 7
скликання від
22.12.2017 року
Рішення 18
сесії 7-го
скликання
Тополівської
сільської ради
від 27.06.2017
р. (позачергова)
Рішення 18
сесії 7-го
скликання
Тополівської
сільської ради
від 27.06.2017
р. (позачергова)
Рішення 18
сесії 7-го

Назва регуляторного
акта
«Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підприємців
з 01 січня 2018 року»

Розробник РА
Тополівська
сільська рада

«Про встановлення ставок
транспортного податку на
2017 рік».

Тополівська
сільська рада

«Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на 2018
рік».

Тополівська
сільська рада

«Про встановлення ставок
земельного податку на
території Тополівської
сільської ради на 2018 рік»

Тополівська
сільська рада

«Про організацію
громадських робіт у 2018
році»

Виконавчий
комітет

«Про затвердження
Програми зайнятості
населення Тополівської
сільської ради на 2018 рік»
«Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підприємців
з 01 січня 2018 року»

Тополівська
сільська рада

«Про встановлення ставок
транспортного податку на
2017 рік».

Тополівська
сільська рада

«Про встановлення ставок
податку на нерухоме

Тополівська
сільська рада

Тополівська
сільська рада

10.

15 сесія 7 скл. від
30.06.2017р.

11.

15 сесія 7 скл. від
30.06.2017р.

12.

15 сесія 7 скл. від
30.06.2017р.

13.

15 сесія 7 скл. від
30.06.2017р.

14.

20 сесія 7 скл. від
14.02.2018 року

15.
21.06.2017р.
16.

21.06.2017р

17.

21.06.2017р

18.

21.06.2017р

19.

21.06.2017р

20.

26.12:2017р

21.

21.12.2017р

22.

19.06 2018

скликання
майно, відмінне від
Тополівської
земельної ділянки на 2018
сільської ради
рік».
від 27.06.2017
р. (позачергова)
Про встановлення ставки
Григорівська
транспортного податку на
сільська рада
2018 рік.
Про затвердження ставок
Григорівська
земельного податку на
сільська рада
території Григорівської
сільської ради на 2018 рік.
Про встановлення ставок
Григорівська
податку на нерухоме
сільська рада
майно, відмінне від
земельної ділянки на 2018
рік
Про встановлення ставок
Григорівська
єдиного податку для
сільська рада
фізичних осіб –
підприємців з 01.01.2018
року
Про затвердження
Григорівська
Програми зайнятості
сільська рада
населення по
Григорівській сільській
раді на 2018 рік.
Рішення 17
сесії 7
. «Про встановлення ставок
Майорщинська
с/р
скликання
транспортного податку на
сільської ради
2018 рік»
Майорщинська
Рішення 17
. «Про встановлення ставок
с/р
податку на нерухоме
сесії 7
майно, відмінне від
скликання
земельної ділянки на 2018
сільської ради
рік»
Майорщинська
Рішення 17
с/р
сесії 7
«Про встановлення ставок
скликання
земельного податку на
сільської ради
2018 рік»
Майорщинська
Рішення 17
«Про встановлення ставок
с/р
сесії 7 скл і
єдиного податку для
ікання сільсько фізичних ойб-підприємців
ї рад її
3 1 січня 2018 року»
Майорщинська
Рішення 17
«Про встановлення
с/р
сесії 7
місцевих податків і зборів
скликання
на території
сільської ради
Майоргцинської сільської
ради на 2018 рік»
Районний центр
Рі
зайнятості
щенюкви
«Про організацію
сільська
рада
оплачуваних громадських
копкому
робіт на 2018 рік»
Р'Тр&рьщ
ІЇдЬрад и
Рішення 20
«Про сільську програму
Районний центр
зайнятості
сесії 7 : і
зайнятості населення
сільська рада
:скликания
Майоргцинської»
сільської ради
1
Про встановлення ставок податку
Стукалівська
на

23.

19.06.2018

24.

19.06 2018

25.

19.06.2018

26.

22.12.2017 р.

27.

21.06.2018 р.

28.

21.06.2018 р.

29.

21.06.2018 р.

30.

21.06.2018 р.

31.

21.06.2018 р.

32.

26.06.2017

33.

26.06.2017

34.

26.06.2017

35.

26.06.2017

36.

26.06.2017

нерухоме майно відмінне від земельної
сільська рада
ділянки на 2019 рік.
2019 рік.
2
Про встановлення ставок
Стукалівська
та пільг із сплати за землю сільська рада
на території Стукалівської
сільської ради на 2019 рік
3
Про встановлення ставки
Стукалівська
транспортного податку на
сільська рада
території Стукалівської
сільської ради на 2019 рік.
4
Про встановлення ставок
Стукалівська
єдиного податку для
сільська рада
фізичних осіб-підприємців
на території Стукалівської
сільської ради на 2019 рік
Рішення № 26
«Про організацію
Виконавчий
виконавчого
громадських робіт у 2018
комітет
комітету
році.»
Короваївської
сільської ради
Рішення 29-ї
«Про встановлення
Короваївська
сесії сільської
місцевих податків і зборів
сільська рада
ради 7-го
на території Короваївської
скликання
сільської ради на 2019
( 1 засідання)
рік.»
Рішення 29-ї
«Про встановлення
Гребінківське
сесії сільської податку на майно в частині
відділення
ради 7-го
плати за землю на
Лубенської ОДПІ
скликання
території сільської ради на
Короваївська
( 1 засідання)
2019 рік.»
сільська рада
Рішення 29-ї
«Про встановлення ставок
Гребінківське
сесії сільської
податку на нерухоме
відділення
ради 7-го
майно, відмінне від
Лубенської ОДПІ
скликання
земельної ділянки на
Короваївська
( 1 засідання)
території сільської ради на
сільська рада
2019 рік.»
Рішення 29- «Про встановлення ставок
Гребінківське
ї сесії
транспортного податку на
відділення
сільської ради
2019 рік.»
Лубенської ОДПІ
7-го скликання
Короваївська
( 1 засідання)
сільська рада
Рішення 29-ї
«Про встановлення ставок
Гребінківське
сесії сільської
податку для фізичних осіб
відділення
ради 7-го
– підприємців з 1 січня
Лубенської ОДПІ
скликання
2019 року.»
Короваївська
( 1 засідання)
сільська рада
б/н
«Про встановлення ставок
Овсюківська
транспортного податку на
сільська рада
2018 рік»
б/н
«Про встановлення ставок
Овсюківська
податку на нерухоме
сільська рада
майно, відмінне від
земельної ділянки на
2018рік»
б/н
«Про встановлення ставок
Овсюківська
земельного податку на
сільська рада
2018 рік»
б/н
«Про встановлення ставок
Овсюківська
єдиного податку для
сільська рада
фізичних осіб-підприємців
з 1 січня 2018 року»
б/н
«Про встановлення
Овсюківська

37.

26.06.2017

б/н

38.

21.12.2017

б/н

39.

21.12.2017

б/н

40.

12.05.2017

б/№

41.

12.05.2017

б/№

42.

12.05.2017

б/№

43.

12.05.2017

б/№

44.

12.05.2017

б/№

45.

19.12.2017

18

46.

20.12.2017

б/№

47.

22.05.2017р.

Рішення
XVI сесія
7 скликання
(ІІ засідання)

48.

22.05.2017р.

Рішення
XVI сесія
7 скликання
(ІІ засідання)

49.

22.05.2017р.

Рішення
XVI сесія
7 скликання
(ІІ засідання)

50.

22.05.2017р.

Рішення
XVI сесія
7 скликання
(ІІ засідання)

місцевих податків і зборів
на території Овсюківської
сільської ради на 2018 рік»
«Про встановлення ставок
транспортного податку на
2018 рік»
«Про організацію
оплачуваних громадських
робіт на 2018 рік»
«Про сільську програму
зайнятості населення
Овсюківської сільської
ради на 2018 рік»
Про встановлення
місцевих податків і зборів
на території Тарасівської
сільської ради на 2018 рік
Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на 2018
рік
Про встановлення ставок
транспортного податку на
2018 рік
Про встановлення ставок
земельного податку на
2018 рік
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців
з 1 січня 2018 року
Про організацію
оплачуваних громадських
робіт на 2018 рік

сільська рада
Овсюківська
сільська рада
Овсюківська
сільська рада,
Центр зайнятості
Овсюківська
сільська рада,
Центр зайнятості
Тарасівська
сільська рада
Тарасівська
сільська рада

Тарасівська
сільська рада
Тарасівська
сільська рада
Тарасівська
сільська рада

Районний центр
зайнятості;
Тарасівська
сільська рада
Про сільську програму
Районний центр
зайнятості населення
зайнятості;
Тарасівської сільської ради
Тарасівська
на 2018 рік
сільська рада
Про встановлення ставок
Гребінківське
податку на нерухоме
відділення
майно відмінне від
Лубенської
земельної ділянки на
ОДПІ,
території Кулажинської
Кулажинська
сільської ради на 2018 рік
сільська рада
Про встановлення ставок
Гребінківське
єдиного податку для
відділення
фізичних осіб-підприємців Лубенської
на території Кулажинської ОДПІ,
сільської ради з 01.01.2018 Кулажинська
року
сільська рада
Про встановлення ставки Гребінківське
транспортного податку на відділення
2018 рік
Лубенської
ОДПІ,
Кулажинська
сільська рада
Про встановлення
Кулажинська
місцевих податків і зборів
сільська рада
на 2018 рік

51.

22.05.2017р.

Рішення
XVI сесія
7 скликання
(ІІ засідання)

Про встановлення ставок
земельного податку на
території Кулажинської
сільської ради на 2018 рік

52.

09.02.2018р.

Рішенні XIX
сесії 7
скликання

Про програму зайнятості
населення Кулажинської
сільської ради на 2018 рік

53.

21.12.2017р.

Рішення
виконкому
№10

Про організацію
оплачуваних громадських
робіт на 2018 рік

54.

10.07.2017

№1

55.

10.07.2017

№2

56.

10.07.2017

№3

57.

10.07.2017

№4

58.

10.07.2017

№5

59.

19 .12. 2017

№6

60.

01.07.2016

№6

Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території Почаївської
сільської ради на 2018 рік
Про встановлення ставки
транспортного податку на
2018 рік
Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців з 1 січня 2018
року
Про Положення про плату
за землю на території
Почаївської сільської ради
Про встановлення ставок
земельного податку на
території Почаївської
сільської ради на 2018 рік
Про затвердження
Програми зайнятості
населення Почаївської
сільської ради на 2018 рік
Про затвердження тарифів
на послуги водопостачання
для всіх категорій
споживачів, що надаються
кооперативом «Водник»

61.

19.12.2017

№ 15

62.

07.07.2017р.

-

63.

07.07.2017р.

-

Гребінківське
відділення
Лубенської
ОДПІ,
Кулажинська
сільська рада
Гребінківська
філія
Полтавського
обласного центру
зайнятості,
Кулажинська
сільська рада
Гребінківська
філія
Полтавського
обласного центру
зайнятості,
Кулажинська
сільська рада
Почаївська
сільська рада

Почаївська
сільська рада
Почаївська
сільська рада

Почаївська
сільська рада
Почаївська
сільська рада
Почаївська
сільська рада
Почаївська
сільська рада

Про встановлення пільг
щодо сплати земельного
податку на території
Почаївської сільської ради

Почаївська
сільська рада

«Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки на 2018
рік».
«Про встановлення ставок

Сербинівська
сільська рада,
Гребінківське
відділення
Лубенської ОДПІ
Гребінківське

єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців на території
Сербинівська сільської
ради з 1 січня 2018 року».
«Про встановлення ставки
транспортного податку».

64.

07.07.2017р.

-

65.

07.07.2017р.

-

«Про встановлення
місцевих податків і зборів
на території Сербинівська
сільської ради на 2018
рік».

66.

07.07.2017р.

-

67.

07.07.2017р.

-

«Про встановлення ставок
податку на майно в частині
плати за землю на
території Сербинівська
сільської ради на 2018
рік.»
«Про встановлення ставки
туристичного збору».

68.

20.02.2018

-

«Про затвердження
Програму зайнятості
населення Сербинівська
сільської ради на 2018
рік».

69.

19.12.2017

-

«Про організацію
громадських робіт у 2018
році».

70.

03.07.2017р.

71.

03.07.2017р.

Рішення 12
сесії 7-го
скликання (ІІ
засідання)
Рішення 12
сесії 7-го
скликання (ІІ
засідання)

72.

03.07.2017р.

Рішення 12
сесії 7-го
скликання (ІІ
засідання)

73.

03.07.2017р.

Рішення 12
сесії 7-го

«Про встановлення
місцевих податків і зборів
на території Наталівської
сільської ради на 2018 рік»
« Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців
на території Наталівської
сільської ради з 1 січня
2018 року».
«Про встановлення ставки
туристичного збору на
2018 рік» .

« Про встановлення
податку на майно в частині

відділення
Лубенської
ОДПІ,
Сербинівська
сільська рада
Гребінківське
відділення
Лубенської
ОДПІ,
Сербинівська
сільська рада
Сербинівська
сільська рада

Гребінківське
відділення
Лубенської
ОДПІ,
Сербинівська
сільська рада
Гребінківське
відділення
Лубенської
ОДПІ,
Сербинівська
сільська рада
Гребінківська
філія
Полтавського
обласного центру
зайнятості,
Сербинівська
сільська рада
Гребінківська
філія
Полтавського
обласного центру
зайнятості,
Сербинівська
сільська рада
Наталівська
сільська рада
Гребінківське
відділення
Лубенської
ОДПІ,
Наталівська
сільська рада
Гребінківське
відділення
Лубенської
ОДПІ,
Наталівська
сільська рада
Гребінківське
відділення

скликання (ІІ
засідання)

плати за землю на
території Наталівської
сільської ради на 2018 рік
»
«Про встановлення ставок
транспортного податку на
2018 рік».

74.

03.07.2017р

Рішення 12
сесії 7-го
скликання (ІІ
засідання)

75.

03.07.2017р

Рішення 12
сесії 7-го
скликання (ІІ
засідання)

«Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на 2018
рік».

76.

22.12.2017 р.

Рішення
виконавчого
комітету №20

« Про організацію
громадських робіт у 2018
році».

77.

22.02.2018 р.

Рішення 15
сесії 7-го
скликання

«Про затвердження
Програми зайнятості
населення Наталівської
сільської ради на 2018
рік».

78.

26.04.2018 р.

Рішення 16
сесії 7-го
скликання

07.07.2017

-

07.07.2017

-

07.07.2017

-

07.07.2017

-

07.07.2017

-

«Про затвердження цін за
водокористування на
території Наталівської
сільської ради»
Про встановлення ставок
транспортного податку на
2018 рік
«Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
2018рік»
«Про встановлення ставок
земельного податку на
2018 рік»
«Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців
з 1 січня 2018 року»
«Про встановлення
місцевих податків і зборів
на території Рудківської
сільської ради на 2018 рік»
Про затвердження
Програми соціальноекономічного розвитку
Гребінківської об’єднаної
територіальної громади на
2018 рік
Про встановлення
мінімальної вартості
місячної оренди 1(одного)

79.

80.

81.

82.

83.

84.

23.01.2018 р

85.

22.12. 2017 р.

Рішення 23
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання
№ 82
Рішення 2 сесії
Гребінківської
міської ради 7

Лубенської
ОДПІ,
Наталівська
сільська рада
Гребінківське
відділення
Лубенської
ОДПІ,
Наталівська
сільська рада
Гребінківське
відділення
Лубенської
ОДПІ,
Наталівська
сільська рада
Гребінківська
філія
Полтавського
обласного центру
зайнятості,
Наталівська
сільська рада
Гребінківська
філія
Полтавського
обласного центру
зайнятості,
Наталівська
сільська рада
Наталівська
сільська рада

Рудківська с/р

Рудківська с/р

Рудківська с/р

Рудківська с/р

Рудківська с/р
Відділ соціальноекономічного
розвитку та
регуляторної
політики
Відділ соціальноекономічного
розвитку та

скликання
№ 30

квадратного метра
загальної площі
нерухомого майна
фізичних осіб у м.
Гребінка на 2018 рік
Про погодження Переліку
платних послуг КП
«Спортивний комплекс м.
Гребінка» та затвердження
тарифу на надання платних
послуг
Про затвердження
Положення про порядок
списання комунального
майна, яке є власністю
територіальної громади м.
Гребінка
Про встановлення
місцевих податків і зборів
на території міста Гребінка
на 2018 рік

регуляторної
політики

86.

30.11. 2017 р.

Рішення
виконавчого
комітету № 353

Відділ соціальноекономічного
розвитку та
регуляторної
політики

87.

22.08.2017 р.

88.

05.07. 2017 р.

Рішення 18
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання
№ 30
Рішення 17
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання

89.

05.07.2017 р.

Рішення 17
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання

Про встановлення ставок
земельного податку на
території Гребінківської
міської ради на 2018 рік

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

90.

05.07. 2017 р.

Рішення 17
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання

Про встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підприємців на території м.
Гребінка з 01.01. 2018 року

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

91.

05.07. 2017 р.

Про встановлення ставки
туристичного збору на
території міста Гребінка на
2018 рік

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

92.

05.07. 2017 р.

Рішення 17
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання
Рішення 17
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

93.

05.07. 2017 р.

Рішення 17
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання

Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки на
території м. Гребінка на
2018 рік
Про визначення
податкових агентів щодо
справляння туристичного
збору на території міста
Гребінка

94.

05.07. 2017 р.

Рішення 17
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання

Про встановлення ставки
транспортного податку на
2018 рік

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

95.

04.07. 2017 р.

Рішення
виконавчого
комітету № 152

Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої
реклами в місті Гребінка

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради
Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

96.

26.04. 2017 р.

Рішення
виконавчого
комітету № 87

97.

26.04. 2017 р.

Рішення
виконавчого
комітету № 88

98.

26.04. 2017 р.

Рішення
виконавчого
комітету № 86

99.

03.02. 2017 р.

Рішення 12
(позачергова)
сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання

100. 22.01. 2016 р.

Рішення 2 сесії
Гребінківської
міської ради 7
скликання

101. 28.04. 2016 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 72

102. 28.04. 2016 р

Рішення

Про затвердження норми
споживання теплової
енергії (Гкал) для опалення
на 1м2 житлових будинків
виробничого підрозділу
ВП «Гребінківське
будівельно-монтажне
експлуатаційне
управління» регіональної
філії «Південна залізниця»
ПАТ «Українська
залізниця»
Про затвердження норми
споживання теплової
енергії (Гкал) для опалення
на 1м2 житлових будинків
виробничого підрозділу
«Локомотивне депо
Гребінка» регіональної
філії «Південна залізниця»
ПАТ «Українська
залізниця»
Про затвердження тарифу
на надання послуг за
користування торговими
місцями ринку, які
надаються КП
«Привокзальний ринок
міста Гребінки
Полтавської області»
Про затвердження
Положення про порядок
встановлення земельного
сервітуту під розміщення
тимчасових споруд для
провадження
підприємницької
діяльності на території
міста Гребінка та форми
договору про встановлення
особистого строкового
сервітуту на розміщення
тимчасових споруд для
провадження
підприємницької
діяльності на території
міста Гребінка
Про затвердження
Положення про порядок
найменування та
перейменування назв
вулиць, провулків, площ,
парків, скверів, інших
об’єктів, що розміщені на
території Гребінківської
міської ради
Про затвердження
Положення про
квартирний облік громадян
при виконкомі
Гребінківської міської ради
Про затвердження Порядку

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради
Виконавчий

виконавчого
комітету
№ 71

103. 28.04. 2016 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 80

104. 15.04. 2015 р.

Рішення 28
сесії
Гребінківської
міської ради 6
скликання

105. 15.04. 2015 р.

Рішення 28
сесії
Гребінківської
міської ради 6
скликання
Рішення 2
позачергової
сесії (друге
пленарне
засідання)
Гребінківської
міської ради 7
скликання
Рішення 21-ї
сесії VI
скликання

106. 23.12. 2015 р.

107. 30.01.2014 р.

108. 11.06. 2014 р.

Рішення 23-ї
сесії VI
скликання

109. 13.09. 2014 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 187

110.

Рішення
виконавчого
комітету № 197

23.09.2014 р.

присвоєння та зміни
поштових адрес об’єктам
нерухомого майна
розташованим на території
міста Гребінка
Про затвердження тарифу
на послуги з утримання
будинків і споруд та
прибудинкових територій,
що надаються КП
«Гребінківський комбінат
комунальних Підприємств
Про створення ритуальної
служби та затвердження
Положень про ритуальну
службу та про порядок
надання ритуальних послуг
на території міста Гребінка
Про затвердження
Положення «Про
громадські слухання в
місті Гребінка»

комітет
Гребінківської
міської ради

Про затвердження Порядку
переведення житлових
приміщень у нежитлові

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради
Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Про затвердження Правил
Виконавчий
утримання домашніх тварин комітет
та птиці на території
Гребінківської
Гребінківської міської ради
Про пайову участь замовниківВиконавчий
у
розвитку інфраструктури
комітет
міста Гребінка
Гребінківської
міської ради
Про встановлення тарифу на Виконавчий
захоронення твердих
комітет
побутових відходів
Гребінківської
міської ради
Виконавчий
Про затвердження норм
комітет
споживання теплової
Гребінківської
енергії на централізоване
міської ради
опалення житлових
будинків споживачам
ОКВПТГ
«Лубнитеплоенерго» (для
населення)

111. 10.10.2014 р.

Рішення
виконавчого
комітету № 218

Про встановлення тарифу
на обстеження димових та
вентиляційних каналів
Гребінківським
комбінатом комунальних
підприємств

Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

112. 15.09. 2011 р.

Рішення
виконавчого
комітету

Про затвердження тарифів на Виконавчий
надання ритуальних послуг комітет
Гребінківським комбінатом Гребінківської

№ 504
27.06.2013 р.
Рішення
виконавчого
комітету
№ 197

113. 02.01. 2013 р.

Рішення
виконавчого
комітету
№ 249

114. 02.01.2013 р.

Рішення
виконавчого
комітету № 2

115. 26.12.2012 р.

Рішення 15
сесії VI
скликання

116. 20.06.2017

№02/14-17

117. 20.06.2017

№03/14-17

118. 20.06.2017

№04/14-17

119. 20.06.2017

№05/14-17

120. 20.06.2017

№06/14-17

121. 20.06.2017

№07/14-17

122. 20.06.2017

№08/14-17

123. 20.12.2017

№03/18-17

124. 20.12.2017

№05/18-17

125. 20.12.2017

№06/18-17

126. 30.11.2017

№04/17-17

комунальних підприємств

міської ради
Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

Про внесення змін до
рішення виконавчого
комітету міської ради від
15.09. 2011 р. № 504
Про встановлення тарифу на Виконавчий
послуги з утримання будинківкомітет
і споруд та прибудинкових Гребінківської
територій Гребінківському міської ради
будівельно-монтажному
експлуатаційному
управлінню
Про встановлення плати за Виконавчий
розміщення відходів на полігоні
комітет
твердих побутових відходів м.Гребінківської
Гребінка
міської ради
Про затвердження Правил
Виконавчий
додержання тиші на територіїкомітет
м. Гребінка
Гребінківської міської
ради
Про продовження терміну
Березівська
дії рішення Березовської
сільська рада
сільської ради
«Про встановлення ставок
Туристичного збору» на
2018 рік.
Про встановлення ставок
Березівська
Земельного податку
сільська рада
На 2018 рік
Про затвердження
Березівська
положення про
сільська рада
транспортний податок
на 2018 рік
Про затвердження ставок
Березівська
транспортного податку на
сільська рада
2018 рік
Про затвердження
Березівська
Положення про податок
сільська рада
на не рухоме майно відмінне
від земельної ділянки
Про встановлення ставок
Березівська
Податку на нерухоме майно сільська рада
Відмінне від земельної
Ділянки
Про встановлення ставок
Березівська
єдиного податку для
сільська рада
Фізичних-осіб підприємців
Про затвердження
Березівська
Програми зайнятості
сільська рада
населення на 2018 рік
Про затвердження
Березівська
Програми вдосконалення
сільська рада
роботи по профілактиці
злочинності на території
сільської ради на 2018 рік
Про затвердження
Березівська
Програми «Благоустрій села» сільська рада
на 2018-2020 р.р.
Про затвердження Комплексної
Березівська
Програми розвитку
сільська рада

127. 06.03.2018

№03-19/18

128. 06.03.2018

№05/19-18

трудового архіву
Гребінківського району
на 2018 рік
Про затвердження Програми Березівська
«Благоустрій села» на 2018-11-15
сільська рада
2020 р.р.
Про затвердження програми Березівська
Розвитку первинної медичної сільська рада
допомоги на засадах
сімейної медицини на
період 2018-2020 р.р

